
 

Ahojky,  

Tak už máme Velikonoce. Jenže letos jsou trochu jinak, než jsme zvyklí. Pojďme, 
podíváme se na to, jak to vlastně všechno s těmi Velikonocemi bylo.  

Ze všeho nejdříve ale malou hádanku pro nejmenší – i když, ti starší jim mohou 
určitě pomoct. Mám tu několik obrázků, které nám připomenou, co se dělo poslední 
týden Ježíšova pozemského života. Jenže obrázky jsou pomíchané. Bude potřeba je 
prvně seřadit a pak už jen vyprávět. 

          

                   

      

 

 



Tak, a kde jsme to skončili s vyprávěním minule? Povídali jsme si o tom, že Bůh 
má a vždycky měl svůj plán. Sledovali jsme, co se dělo v průběhu staletí až po 
narození Pána Ježíše. Říkali jsme si, že o Ježíši – slíbeném Mesiáši (Spasiteli), 
pověděli lidem různí proroci už dlouhou dobu před tím, než se Ježíš narodil. A dnes 
už víme, že skoro všechno, co proroci o Ježíši řekli, se naplnilo. Už během jeho 
života na zemi lidé poznali, že je to on, slíbený Spasitel.  Přesto se našli takoví, kteří 
jej nenáviděli, protože mu záviděli, že jej mnoho lidí miluje a poslouchá.  
Když jel Ježíš naposledy do Jeruzaléma, byly zrovna Velikonoce. Velikonoce? Cože? 
A jaké? Jako bych vás slyšela. Vždyť přece na Velikonoce my křesťané slavíme, že 
Ježíš byl vzkříšený, že porazil smrt! Tak co to jel slavit? Ježíš určitě nemaloval 
kraslice a taky nehledal velikonočního zajíčka. A co velikonoční beránek? Ten by 

s tím nemohl nějak souviset? Přesně.  
Beránek opravdu s oslavami Velikonoc 
souvisel. Ale jaký to byl beránek? Na to se 
pojďme podívat společně do Bible. Musíme 
se zase vrátit skoro až na začátek. Půjdeme 
pátrat až k Mojžíšovi. Pamatujete se na něj? 
Schválně, na co si vzpomenete, když se 
řekne Mojžíš? Správně. Byl to právě Mojžíš, 
kterého Bůh povolal, aby vyvedl jeho lid – 

Izraelity, z egyptského otroctví, kde žili 400 let. Faraon Izraelity nechtěl pustit – oni 
byli pracovití, a kdo by udělal všechnu tu práci, kterou dělali oni? Pán Bůh se na 
faraona rozzlobil a seslal na něj mnoho ran, aby Egypt potrestal za krutost, s jakou 
zacházeli s Izraelity. Faraon pořád nic. Nakonec přišla ta nejtěžší rána. Bůh ohlásil, 
že v každém domě zemře ten, kdo se narodil jako první.  Takové neštěstí se nestane 
jenom v domech, kde bydlí Izraeliti, kteří poslechnou a udělají to, co jim Bůh nařídí. 
(A pozor - už jsme u toho velikonočního beránka.) Pán Bůh nařídil, aby se všichni 
Izraeliti nachystali na cestu. Ale ještě dřív, než vyrazí, mají si upéct beránka. A pak 
řekl něco zvláštního. Krví z toho beránka mají potřít veřeje svého domu. To bude 
znamení, že v tom domě bydlí Boží lid a nikdo v tom domě tu noc nezemře. Tak se 
také stalo. Neštěstí se dotklo Egypťanů a dokonce i faraonova domu. To už bylo i na 
faraona moc. Okamžitě ještě v noci propustil všechen Boží lid na svobodu. Mojžíš je 
všechny vyvedl z egyptského otroctví. Byla to VELIKÁ NOC. Odtud pak přišel ten 
název Velikonoce. 
Byl to veliký zázrak. Bůh se postaral o všechny, kteří mu patřili a poslechli jej. Byla to 
pro ně veliká radost. Aby na to nikdy nezapomněli, přikázal Bůh Izraelitům, že každý 
rok si mají tuto velikou noc připomínat tím, že budou péct velikonočního beránka. A 
právě na tuto oslavu šel Ježíš s učedníky do Jeruzaléma. A tam byl Ježíš zajat, 
nespravedlivě odsouzen a ukřižován. My ale víme, že takovou smrt podstoupil 
dobrovolně a kvůli nám. On totiž na kříži zemřel za naše hříchy, abychom kvůli nim 
nemuseli zemřít my a abychom nezůstali napořád oddělení od Božího království. 
Mojžíš vyvedl Boží lid z egyptského otroctví, Ježíš nás všechny vyvedl z otroctví 
hříchu. To ale nebylo všechno. On také porazil smrt.  Když totiž v neděli ráno k jeho 
hrobu přišly ženy, které jej doprovázely a také jeho učedníci, zjistili, že hrob je 



prázdný. A co víc? Byl tam anděl, který jim sdělil tu nejradostnější novinu, jakou kdy 
kdo komu řekl: „PROČ HLEDÁTE ŽIVÉHO MEZI MRTVÝMI? NENÍ TAM, BYL 
VZKŘÍŠEN!“ Opravdu, Ježíš byl vzkříšen. Každý, kdo jej poslouchá, a řekne mu, že 
chce, aby byl i jeho spasitelem, bude spasen. Má volnou cestu zpět do Božího 
království. Říká nám to na mnoha místech v Bibli, ale nejznámější ze všech je to, co 
napsal jeho učedník Jan: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného 
syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16 
A proto – velikonoční neděle je ten nejkrásnější a nejúžasnější svátek v roce. Určitě 
nezapomeňme Ježíši poděkovat za to, co pro každého z nás udělal. A to všechno 
z veliké, převeliké lásky k nám.  

A nakonec hádanka pro nejstarší děti – i když – i tady jim zas pro změnu mohou 
pomoct ty menší 
Podívejte se do 21. Kapitoly Matoušova evangelia. Budete to potřebovat, pokud 
chcete vyplnit osmisměrku a najít tajenku. Ta vám vznikne, když vypíšete všechna 
písmena, která zůstanou po vyškrtání hledaných slov. 

1. Před vstupem do Jeruzaléma, přišel Ježíš do ___________________. v.1 
2. Tehdy Ježíš poslal___________________ učedníky... v.1 
3. Bylo to blízko hory, která se jmenuje___________________. v.1 
4. Ježíš poslal učedníky do ___________________,(Napiš synonymum výrazu, 

který je v Bibli.) kde byla přivázaná ___________________ a 
___________________.v. 2 

5. Tak se splnilo proroctví: "Hle, tvůj ___________________ přichází..." v. 2 
6. Velký ___________________ prostíral na cestu svoje___________________, 

jiní odsekávali___________________ stromů. v. 8 
7. Lidé, kteří šli před ním i za ním, ___________________: 

"___________________ Synu Davidovu." v. 9 
8. V celém Jeruzalémě nastal___________________ v. 10  
9. Lidé se ptali: "Kdo je to?" Zástupy odpovídaly: "To je ten 

___________________, ___________________z Nazareta v Galileji. v. 11 
 

TAJENKA:________________________________________________________ 
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