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Na hlučném  
kopci stála  
dáma.  Její  
smutné oči  
pozorovali  
scénu, která  
naháněla  
hrůzu.   
Její Syn  
umíral. 



Jmenovala  
se Marie a  
stála blízko  
místa, kde  
byl Ježíš  
přibit na  
kříž.  



         Jak se to 
 všechno stalo? 

  Jak mohl 
                  Ježíš 
                  skončit 
                  tak 
                  krásný 
        život takovým   
        strašným   
        způsobem? 



Jak mohl Bůh 
           dovolit, aby 

 Jeho Syn byl 
 ukřižován 
 na kříži a 

                 zemřel 
 tam?  Udělal 

            Ježíš chybu 
 Kým vlastně byl?   

      Zklamal Bůh?  



  Ne!  Bůh nezklamal.   
  Ježíš neudělal žádnou  
  chybu.  Ježíš vždycky  
  věděl, že zemře 
        rukou zlých lidí. 
        Už tehdy, když 

 byl ještě miminko, 
 starý muž jménem 

Simeon Marii řekl, že 
ji čeká v budoucnosti  

   smutek.  



Několik dní  
před tím než  
byl Ježíš zabit,  
přišla k němu dáma a  
vylila mu na nohy vonný olej. 



„Jen  
utrácí  
peníze,”  
stěžovali  
si učedníci.   
„Udělala skvělou  
věc,” řekl Ježíš.   
„Udělala to k mému  
pohřbu.”  To byla ale divná slova.  



Poté Jidáš, jeden z Ježíšových 
dvanácti učedníkům  
souhlasil s tím, že  
Ježíše vyzradí  
nejvyššímu  
knězi za 30  
stříbrných  
peněz.  



    Na židovské 
    velikonoční slavnosti  
    Ježíš jedl s učedníky   
    svou poslední večeři.     
    Řekl jim báječné věci  
    o Bohu a Jeho slibech 
                         pro ty, 
                         kdo Ho 
                         milují. 



         Potom vzal Ježíš 
         chleba a kalich a     
         společně jedli a pili.    
         Toto jim mělo   
         připomínat, že  
         Ježíšovo tělo a  
                        krev byly 
                        dány, aby 
                        přinesly  
                        odpuštění 
                      za hříchy.  



Ježíš svým přátelům také řekl, že 
bude vyzrazen, že oni se budou bát 
a utečou.  „Já neuteču,” trval na 
svém Petr.  „Ještě dřív než kohout 
zakokrhá, tak  
mě třikrát  
zapřeš,”  
řekl  
Ježíš.  



Později v noci 
se Ježíš šel 
modlit do 
zahrady 
Getsemane. 



         Učedníci, kteří 
         byli s ním usnuli. 
          „Ó, můj Otče,” 
         modlil se Ježíš, 
      „... Je-li to možné, 
       ať mě 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  
věděl, že jeho  
zatčení bylo  
součástí Boží vůle.  



   Zástup vzal Ježíše do domu   
   nejvyššího kněze. Židovští vůdcové  
                                tam prohlásili, 
                                že by Ježíš měl 

 zemřít. Petr stál 
 nedaleko 

                                            ohniště 
                                            sluhů a 
                                            díval se.  



              Třikrát se lidé upřeně dívali 
 na Petra a říkali, „Ty si byl s 

 Ježíšem!” Třikrát 
                                 to Petr zapřel, 

 přesně tak, jak 
 Ježíš řekl, že 

 udělá.  Petr 
                                           dokonce 

 přísahal.  



Hned poté  
zakokrhal kohout.   
Bylo to jakoby k  
Petrovi promluvil  
Boží hlas.  Vzpomněl  
si na Ježíšova slova  
a hořce zaplakal.  



   Jidášovi to bylo také 
 líto.  Věděl, že Ježíš 

              se neprovinil 
 zločinem ani 

 hříchem. 



Jidáš přinesl kněžím 
 zpět 30 stříbrných 

 peněz, ale ti je 
                  odmítli.  



Jidáš hodil peníze 
na zem, šel ven  

– a oběsil se.  



Kněží přivedli 
Ježíše před 
Piláta, 
římského 
guvernéra. 



  Pilát řekl: „Nenašel   
  jsem žádnou vinu na 

 tomto muži.”  Ale  
zástup křičel, 

„Ukřižovat! 
  Ukřižovat!” 



Nakonec se Pilát 
podvolil a odsoudil 
Ježíše k smrti na 
kříži.  Vojáci Ježíše 
bili, plivali mu do 
tváře a bičovali. 



Udělali krutou korunu 
z ostrého trní a dali 
ji Ježíšovi na hlavu.  
Potom ho ukřižovali 
na dřevěný kříž, aby 
tam zemřel.  



Ježíš vždycky věděl, že takhle 
zemře.  Také věděl, že jeho 

 smrt přinese odpuštění 
 hříšným, kteří v něj 

 složí svou důvěru. 
  Dva zločinci byli 
 ukřižováni vedle 

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



Po několika hodinách  
trápení Ježíš řekl,  
„Dokonáno je,” a  
zemřel.  Jeho  
úkol byl  
dokončen. 

Přátelé  
jej pohřbili v  
soukromém  

hrobě. 



Poté římští vojáci hrob 
zapečetili a  
střežili.  Nikdo  
se nemohl dostat  
dovnitř – ani  
ven.  



Byl by to velmi smutný  
konec, kdyby příběh  
skončil tady.   
Bůh však  
udělal něco  
báječného. Ježíš  

nezůstal 
mrtvý. 



Brzy ráno první den  
nového týdne  
někteří z  
Ježíšových  
učedníků  
našli kámen    od hrobu  
                    odvalený.   
                   Když se podívali dovnitř,  
                   Ježíš tam nebyl.  



Jedna žena zůstala u  
hrobu a plakala.  Ježíš  
se jí zjevil!  Utíkala  
radostně zpět, aby  
řekla ostatním  
učedníkům. 



„JEŽÍŠ JE ŽIVÝ!   
JEŽÍŠ VSTAL Z  
MRTVÝCH!”  



Ježíš brzy přišel k učedníkům a 
ukázal jim své ruce, které byly 
zjizvené hřeby.  Byla to pravda.  
JEŽÍŠ BYL ZNOVU ŽIVÝ! 



Odpustil Petrovi, že ho zapřel 
a řekl učedníkům, aby o Něm 
každému vyprávěli.  Potom se 
vrátil zpátky do nebe, odkud 
přišel první Vánoce.  



První Velikonoce 
 

 Příběh 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  
světlo.”  Žalm 119:130 



Konec 



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem 
obdivuhodném Bohu, který nás stvořil, a 

který chce, abychom ho znali. 
 

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které 
On nazývá hříchem.  Trestem hříchu je 

smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás 
zemřel na kříži a byl potrestán za naše 

hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 
Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš 

Jej, aby Ti odpustil Tvé hříchy, On to 
učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a 

Ty s Ním budeš žít navěky. 



Pokud věříš tomu, že toto je pravda, 
řekni to Bohu: 

Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že 
jsi se stal člověkem, aby jsi zemřel za 

mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím 
vstup do mého života a odpusť mi mé 
hříchy, abych i já mohl mít nyní nový 

život a jednoho dne být s Tebou 
navždy.  Pomoz mi Tě poslouchat a žít 

pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!   
Jan 3:16 
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