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Poté ímští vojáci hrob 
zape etili a st ežili. 
Nikdo se nemohl 
dostat dovnit
– ani ven. 

Byl by to velmi smutný 
konec, kdyby p íb h 
skon il tady. B h 
však ud lal n co 
báje ného. Ježíš
nez stal mrtvý. 

Jedna žena z stala u hrobu 
a plakala. Ježíš se jí zjevil! 
Utíkala radostn  zp t, aby 
ekla ostatním u edník m.

„JEŽÍŠ JE ŽIVÝ! JEŽÍŠ
VSTAL Z MRTVÝCH!”

Brzy ráno první den nového 
týdne n kte í z Ježíšových 
u edník  našli kámen od 
hrobu odvalený. Když
se podívali dovnit , 
Ježíš tam nebyl. 

Na hlu ném 
kopci stála dáma.  
Její smutné o i 
pozorovali scénu, 
která nahán la 
hr zu. Její
Syn umíral. 
Jmenovala se 
Marie a stála 
blízko místa, 
kde byl Ježíš
p ibit na 
k íž. 

Jak se to všechno stalo? 
Jak mohl Ježíš skon it

tak krásný život takovým 
strašným zp sobem?

Jak mohl B h
dovolit, aby

Jeho Syn byl
uk ižován na

k íži a zem el
tam? Ud lal Ježíš
chybu Kým vlastn
byl? Zklamal B h?
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Ježíš brzy p išel k u edník m a ukázal jim 
své ruce, které byly zjizvené h eby. Byla 

to pravda. JEŽÍŠ BYL ZNOVU ŽIVÝ! 
Odpustil Petrovi, že ho zap el a ekl 

u edník m, aby o N m každému vypráv li. 
Potom se vrátil zpátky do nebe, odkud 

p išel první Vánoce. 

První
 

Velikonoce

P íb h z Božího slova, Bible, 

je nalezen v

v Evangeliu podle Matouše 26-28, 
Lukáše 22-24, Jana 13-21

„Kam tvá
 

slova proniknou, tam vchází
sv tlo.”

 
Žalm

 
119:130

Napsal Edward Hughes
Ilustrovali Janie Forest Upravili Lyn Doerksen
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Přeložila

Licence: Máte právo kopírovat nebo tisknout tento příběh, 
nikoliv jej však prodávat.
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N kolik dní
p ed tím než byl 
Ježíš zabit, p išla k 
n mu dáma a vylila 
mu na nohy vonný 
olej. „Jen utrácí
peníze,” st žovali si 
u edníci. „Ud lala 
skv lou v c,” ekl Ježíš.
„Ud lala to k mému poh bu.”
To byla ale divná slova. 

Na židovské velikono ní
slavnosti Ježíš jedl s u edníky 
svou poslední ve e i. ekl jim 

báje né v ci o Bohu a Jeho 
slibech pro ty, kdo Ho milují. 

Potom vzal Ježíš chleba a kalich
a spole n  jedli a pili. Toto jim 

m lo p ipomínat, že Ježíšovo
t lo a krev byly dány,

aby p inesly 
odpušt ní
za h íchy. 

Pozd ji v noci se 
Ježíš šel modlit do 

zahrady Getsemane.  
U edníci, kte í byli

s ním usnuli.  „Ó,
m j Ot e,” modlil
se Ježíš, „... Je-li
to možné, a  m  

mine tento kalich.  
Avšak ne jak já
chci, ale jak ty 

chceš.”

Najednou do zahrady napochodoval 
zástup vedený Jidášem. Ježíš se 
nebránil, ale Petr usekl jednomu muži 
ucho. Ježíš se tiše dotkl ucha 
toho muže a uzdravil 
jej. Ježíš v d l, že 
jeho zat ení bylo 
sou ástí Boží v le. 

Zástup vzal
Ježíše do domu

nejvyššího kn ze. 
Židovští v dcové

tam prohlásili, že by
Ježíš m l zem ít. 

Petr stál nedaleko 
ohništ  sluh

a díval se.

Jidáš p inesl kn žím 
zp t 30 st íbrných 
pen z, ale ti je odmítli. 
Jidáš hodil peníze na 
zem, šel ven – a 
ob sil se. 

Jidášovi to bylo také 
líto. V d l, že Ježíš 
se neprovinil zlo inem
ani h íchem.

Hned poté zakokrhal 
kohout. Bylo to jakoby 
k Petrovi promluvil Boží 
hlas. Vzpomn l si na 
Ježíšova slova a 
ho ce zaplakal. 

T ikrát se lidé up en
dívali na Petra a íkali,
„Ty si byl s Ježíšem!”

T ikrát to Petr
zap el, p esn
tak, jak Ježíš
ekl, že ud lá.
Petr dokonce

p ísahal. 

Ježíš svým p átel m také ekl, že bude vyzrazen, 
že oni se budou bát a ute ou. „Já neute u,” trval 
na svém Petr. „Ješt  d ív než kohout zakokrhá, 
tak m  t ikrát zap eš,” ekl Ježíš. 

Ne! B h nezklamal. 
Ježíš neud lal žádnou 
chybu. Ježíš vždycky 
v d l, že zem e rukou 

zlých lidí. Už tehdy, 
když byl ješt  miminko, 

starý muž jménem 
Simeon Marii ekl, že ji 

eká v budoucnosti 
smutek. 

Poté Jidáš, jeden z 
Ježíšových dvanácti 
u edník m souhlasil s 
tím, že Ježíše vyzradí 
nejvyššímu kn zi za 
30 st íbrných 
pen z.
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Po n kolika hodinách trápení 
Ježíš ekl, „Dokonáno je,” a 
zem el. Jeho úkol byl 
dokon en. P átelé
jej poh bili v 
soukromém 
hrob . 

Ježíš vždycky v d l, že takhle zem e. Také v d l, 
že jeho smrt p inese odpušt ní h íšným, kte í v n j 

složí svou d v ru. Dva zlo inci
byli uk ižováni vedle Ježíše.

Jeden v Ježíše uv il
– a šel do ráje.
Ten druhý ne. 

Nakonec se Pilát podvolil a 
odsoudil Ježíše k smrti na 
k íži. Vojáci Ježíše bili, plivali 
mu do tvá e a bi ovali. Ud lali 
krutou korunu z ostrého trní a 
dali ji Ježíšovi na hlavu. Potom 
ho uk ižovali na d ev ný k íž, 
aby tam zem el. 

Kn ží p ivedli Ježíše p ed 
Piláta, ímského guvernéra. 

Pilát ekl: „Nenašel jsem 
žádnou vinu na tomto

muži.” Ale zástup
k i el, „Uk ižovat!

Uk ižovat!”

16 1715 18


