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V nedeľu ráno, tri dni potom ako ukrižovali Ježiša, vybrali 

sa ženy k hrobu s voňavými masťami.  

Chceli nimi pomazať jeho mŕtve telo. 



Keď prišli k hrobu, videli odvalený kameň.  

Veľmi sa naľakali, pretože pri hrobe videli stáť muža v 

žiariacom bielom rúchu. Bol to však anjel a povedal im: 

„Nebojte sa! Viem, že hľadáte Ježiša.  
Niet ho tu! Vstal z mŕtvych!  

Choďte a oznámte to jeho učeníkom.“ 



Anjel ešte odkázal učeníkom, aby išli do Galileje, tam že 

sa stretnú s Ježišom. Ženy sa rozbehli naspäť do mesta 

a všetko učeníkom s radosťou povedali. 



Učeníci si najskôr mysleli, že si ženy vymýšľajú a 

nechceli uveriť ich slovám.  



Napriek tomu sa Peter a Ján rozbehli ku hrobu, aby sa na 

vlastné oči presvedčili. Ján bol rýchlejší, ale do hrobu zatiaľ len 

nakukol. Až keď pribehol aj Peter, vstúpili spolu dnu a uvideli, 

že ženy hovorili pravdu.  

Uvideli len zložené plátno a šatku, do ktorých bolo zabalené 
Ježišovo mŕtve telo. 



Peter a Ján sa vrátili k ostatným učeníkom a potvrdili 
im, že všetko, čo im povedali ráno ženy. Napriek 
tomu boli učeníci plný strachu. Báli sa ľudí, ktorí 
Ježiša dali ukrižovať, aby neublížili aj im. Preto boli 
schovaní v dome a pre istotu si zamkli aj dvere. 

Iste premýšľali a hovorili si o udalostiach, ktoré prežili. 
Keď nastal večer, učeníci sa v jednu chvíľu veľmi 
naľakali. Napriek tomu, že dvere boli zamknuté, stál 
medzi nimi Ježiš. Povedal im: „Pokoj vám!“ Učeníci 
si najskôr mysleli, že je to duch a báli sa, ale Ježiš 
ich presvedčil, že medzi nimi stojí živý a skutočný. 
Potom im vysvetlil, čo znamenajú všetky tie 
udalosti, ktoré sa v posledných dňoch stali a 
vysvetlil im, že to všetko je súčasťou Božieho plánu 
na záchranu všetkých ľudí. Prisľúbil im tiež ako 
posilu Ducha Svätého.  





Potom od nich Ježiš zase odišiel. Jeden z apoštolov, Tomáš, 

medzi nimi nebol. Keď sa vrátil, učeníci mu o všetkom 

porozprávali. Hovorili: „Videli sme Pána.“  

On im ale vôbec neveril a povedal: 
„Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a pokiaľ do 

nich nevložím prst a svoju ruku do rany v jeho boku, neuverím.“ 



Za týždeň boli zase všetci učeníci spolu v miestnosti a Ježiš k nim 

opäť vošiel cez zatvorené dvere a povedal im: „Pokoj vám!“  

Potom vyzval Tomáša, aby sa dotkol jeho rán a povedal mu:  

„Nebuď neveriaci, ale veriaci!“  

Tomáš uveril a povedal: „Pán môj a Boh môj!“ 



Počas nasledujúcich dní sa Ježiš ďalej 
stretával s učeníkmi. Keď uplynulo skoro 
šesť týždňov, stretol sa Ježiš so svojimi 
jedenástimi učeníkmi na hore. 

Tam im povedal:  
„Daná mi je všetka moc na nebi i na 
zemi. Choďte do celého sveta a 
hlásajte evanjelium o tom, že každý, 
kto sa obráti a uverí, budú mu 
odpustené jeho viny. Krstite ich v 
mene Otca i Syna i Ducha Svätého a 
učte ich o všetkom, čo som vám 
prikázal.“ 



Potom ho zahalil oblak a učeníci ho už nevideli. Ešte predtým, 

ako sa im vzdialil, ich uistil ich: 

„Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta!“ 


