
Tabulka částí příběhu, kde se vyprávění autorů rozcházejí:

Evangelium: Matouš Marek Lukáš Jan 
(+ Skutky nebo 1 
Korinstkým)

Datování 
vzniku textů
evangelií 
podle 
současné 
teologie  ?

80 - 90 n. l. 69-73 n. l. 85 n. l. +- 5-10 let 80 - 110 n. l.
(1 Korintským 56             n.             l.  , 
https://cs.wikipedia.org/
wiki/Prvn
%C3%AD_list_Korintsk
%C3%BDm Skutky 
apoštolů 70 - 90 n.             l.  ) 
https://cs.wikipedia.org/
wiki/Skutky_apo
%C5%A1tol
%C5%AF#Vznik_a_autorst
v.C3.AD 

Počet a 
jména žen, 
které šly 
k hrobu?

2
Marie z Magdaly a jiná 
Marie (28:1)

4
Marie z Magdaly, Marie, 
matka Jakubova, a Salome 
(16:1)

5+
Marie z Magdaly, Jana a 
Marie Jakubova a s nimi 
ještě jiné (24:10)

1
Marie Magdalská
(20:1)

Proč šly 
k hrobu?

Aby se podívaly k hrobu
(28:1)

Šly pomazat Ježíše (16:1) 
(na hrob se dívaly dříve 
15:47)

Šly pomazat Ježíše (24:1)
(na hrob se dívaly dříve 
23:55)

Nezmíněno, tělo bylo už 
nabalzamováno 
z předchozího dne (19:40)

Byl hrob 
otevřený, 
když přišly?

Ne
(28:2)

Ano (16:4) Ano (24:2) Ano (20:1)

Koho 
potkaly?

Jednoho anděla, který 
odvalil kámen a usedl 
na něj (28:2)

Mladého muže sedícího 
vevnitř vpravo (16:5)

Dva muže stojící vevnitř
(24:4)

Dva anděly sedící po 
stranách (20:12)

Co jim bylo 
řečeno?

Vy se nebojte. Vím, že 
hledáte Ježíše, který byl
ukřižován. Není zde; byl 
vzkříšen, jak řekl. 
Pojďte se podívat na 
místo, kde ležel. Jděte 
rychle povědět jeho 
učedníkům, že byl 
vzkříšen z mrtvých; jde 
před nimi do Galileje, 
tam ho spatří. Hle, řekl 
jsem vám to. (28:5-7)

Neděste se! Hledáte Ježíše, 
toho Nazaretského, který 
byl ukřižován. Byl vzkříšen, 
není zde. Hle, místo, kam ho
položili. Ale jděte, řekněte 
jeho učedníkům, zvláště 
Petrovi: ‚Jde před vámi do 
Galileje; tam ho spatříte, 
jak vám řekl.
(16:6-7)

Proč hledáte živého mezi 
mrtvými? Není zde, byl 
vzkříšen. Vzpomeňte si, jak 
vám řekl, když byl ještě v 
Galileji, že Syn člověka musí
být vydán do rukou hříšných
lidí, být ukřižován a třetího 
dne vstát. (24:5-7)

Proč pláčeš? (20:13)

Oznámily 
ženy své 
svědectví od
hrobu?

Ano (28:8) Ne (Marie z Magdaly 
oznámila Ježíšovo vzkříšení 
až na základě zjevení) (16:8)

Ano (24:9, 22-24) Ano (20:18)

Když se 
Marie 
vrátila 
od hrobu, 
věděla, že 
byl Ježíš 
vzkříšen?

Ano (28:7-8) Ano (16:10-11) Ano (24:6-9,23) Ne – myslela, že bylo jeho
tělo odneseno (20:2)

Kdy Marie 
poprvé 
viděla 
Ježíše?

Předtím, než se vrátila k
apoštolům (28:9)

Předtím, než se vrátila 
k apoštolům při zjevení 
(16:9,10)

Nezmíněno Potom, kdy se vrátila od 
apoštolů (20:2,14)

Mohly se 
Ježíše 
dotknout po
vzkříšení?

Ano (28:9) Nezmíněno Nezmíněno Nejprve ne (20:17)
později ano (20:27)

Komu se 
Ježíš zjevil 
po ženách?

Jedenácti apoštolům 
(28:16-17)

Nejprve dvěma a následně 
jedenácti apoštolům (16:12 
a 14)

Dvěma a pak jedenácti 
(24:13, 36)

deseti učedníkům 
(20:19,24)
+ Petrovi a následně 
dvanácti (Neměl být Jidáš 
už mrtvý?) (1 Korintským 
15:5)

Kde se Ježíš 
poprvé 
zjevil 
apoštolům?

Na hoře v Galileji (cca 
150 km od Jeruzaléma) 
(28:16-17)

Na venkově a poté u stolu 
(16:12, 14) v Galileji (16:7)

Připojil se ke dvěma na 
cestě do Emaus (cca 12 km 
od Jeruzaléma), poznali ho 
až později (24:13 a 31) všem
11 se zjevil v Jeruzalémě 
(24:36)

Večer v pokoji (20:19)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium#Datace_evangeli.C3.AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium#Datace_evangeli.C3.AD
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Věřili 
apoštolové 
dvěma, 
kterým se 
Ježíš poprvé
zjevil?

Ne (16:13) Ano (24:34)

Co se stalo 
při zjevení?

Uctívání, někteří 
pochybovali, „jděte 
učit“ (28:17-20)

Pokárání za nedůvěru, 
„jděte učit“ (16:14-19)

Nejprve nepoznán, kouzelné
mizení, kouzelné objevení, 
pokárání a společná večeře 
(24:13-51)

(Opakovaně) prošel 
zavřenými dveřmi, všichni 
byli šťastní, bez kárání 
(21:19-23 a 26)

Zdržel se 
Ježíš na 
zemi?

Nezmíněno Ne (16:19) 
Srovnání Mar16:14 a 
Jan20:19 poukazuje, že 
k nanebevzetí došlo v neděli

Ne – vše se událo v neděli 
(24:50-52)

Ano, nejméně 8 dnů 
(20:26, 21:1-22)
+ skutky aspoň 40 dnů 
(1:3) 

Kde došlo k 
nanebevzetí

Nezmíněno Nedaleko Jeruzaléma 
(16:19) 

V Betánii – velmi blízko u 
Jeruzaléma (24:50-51)

Nezmíněno v Janovi
+ Nezmíněno 
v 1 Korintským
+ Olivová hora Skutky 
(1:9-12)


