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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

C4

poznejbibli
biblické příběhy pro děti

blížil se čas, kdy měl být Pán Ježíš uvězněn a ukřižován. Je smutné, že se jeden 
z dvanácti učedníků obrátil proti němu a předal ho nepřátelům.

O: Pomocí prvních písmen obrázků najdi jeho jméno:

Jidáš měl tak rád peníze, že se rozhodl zradit Ježíše. Věděl, že židovští vrchní
kněží mu za to zaplatí. Dali mu třicet stříbrných a Jidáš jim slíbil, že je zavede
k Ježíšovi. 

O: Kdo zaplatil Jidášovi?

V __ ___ __ í  k __ __ __ í.

O: Napiš na měšec, kolik Jidáš za 
vyzrazení dostal:

1. Příběh Velikonoční příběh 
Jidáš Přečti si:

Matouš 26,14-16
a 36-50

Klíčový verš:
Matouš 26,24

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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Jednoho večera šel Pán Ježíš se všemi učedníky (kromě Jidáše) na místo zvané Getsemane. byla
to zahrada nedaleko Jeruzaléma, ve které rostly olivové stromy. V zahradě Pán Ježíš požádal své
učedníky, aby zůstali vzhůru a modlili se s ním. Sám poodešel kousek dál a začal se modlit 
ke svému Otci. Učedníci pořád usínali! Ježíš se k nim několikrát vrátil a pokaždé je budil.

O: Vylušti slovní doplňovačku:

1. Jidáš se rozhodl Pána Ježíše ... .
2. Zahrada se jmenovala ... .
3. V zahradě bylo hodně olivových ... .
4. Učedníci stále ... .
5. S Pánem Ježíšem přišlo jen jedenáct učedníků,

celkem jich však bylo ... .
6. Pán Ježíš se modlil, ať se ... jeho vůle,

ale Otcova.

Krátce nato dorazil Jidáš a s ním mnoho mužů – Ježíšových nepřátel. byli ozbrojeni meči a
holemi. Jidáš byl s nimi domluven, že Ježíše políbí. To bude znamením. Tak i ve tmě poznají,
kdo je Ježíš, kterého mají zatknout.

Všechno se odehrálo během několika okamžiků. Jakmile Jidáš Ježíše políbil, muži ze zástupu se
ho chopili. Učedníci utekli a Pán Ježíš byl odveden jako vězeň. 

O: Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

1. Jidáš přišel do Getsemane sám.

2. Jidáš zradil Pána Ježíše polibkem.

3. Zástup byl ozbrojen meči.

4. Všichni učedníci bojovali, aby Pána Ježíše ochránili.

Jidáš udělal velikou chybu, když zradil Ježíše. Jakmile necháme
něco nebo někoho (třeba peníze nebo přátele), aby zaujal
místo, které patří v našich životech Pánu, děláme velikou
chybu. „Neprodávej“ ho za nic na světě. Raději mu DŮVěřUJ a
NÁSleDUJ ho každý den.

CelKeM:
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JMÉNO:C4poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Nedlouho po zatčení byl Ježíš předveden před Piláta,
který ho vyslýchal. byl to římský prokurátor. V té době
vládl oblasti, kde žili Židé.

O: Doplň chybějící písmena:

P __ __ __ __ vyslýchal Ježíše.

byl to ř __ __ __ __ __  p __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Když se Pilát Ježíše dotazoval, nabyl přesvědčení, že je
nevinen.  Nechtěl poslat Pána Ježíše na smrt, a tak
Židům nabídl, že propustí jednoho vězně. bylo totiž
právě období velkého židovského svátku zvaného
Velikonoce (Pesach). řekl zástupu, že si mohou vybrat,
koho osvobodí. Vyberou Ježíše nebo jiného člověka, který napáchal mnoho zlého? 

O: Vypiš první písmena obrázků a zjistíš jeho jméno:

Pilát doufal, že určí Ježíše. To se však nestalo. Dožadovali se propuštění zločince a trvali 
na trestu smrti pro Ježíše.

O: Správné věty označ fajfkou, špatné křížkem:

1. Pilát si byl jist Ježíšovou vinou.

2. Pilát propustil během Velikonoc všechny vězně.

3. barabáš byl propuštěn. 

4. barabáš spáchal mnoho zlého.

2. Příběh Velikonoční příběh 
Pilát Přečti si:

Matouš 27,1-2
a 11-31

Klíčový verš:
Matouš 27,22
Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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CelKeM:

Pilát se pokoušel Židům jejich záměr vymluvit, ale nechtěli ho poslouchat. Nakonec nařídil, že
má být Pán Ježíš zbičován a odveden k ukřižování.

Předtím, než vojáci odvedli Ježíše na popraviště, chovali se k němu velmi krutě. Oblékli ho 
do  rudého pláště a na jeho hlavu nasadili  trnovou korunu. Vysmívali se mu, plivali na něj a
bili ho. Potom ho hřeby přibili na kříž.

O: Nakresli obrázky na správné místo ve větách:

Oblékli ho do ...                                                                  

a na hlavu mu nasadili 

Potom ho přibili na 

Víš, že Pán Ježíš na kříži zemřel za naše hříchy? Neexistuje jiný způsob, jak by nám mohlo být
odpuštěno a jak bychom se mohli dostat do nebe. On nás tak miloval, že za nás trpěl!
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JMÉNO:C4poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Pán Ježíš zemřel na kříži. Ještě toho večera Josef z města Arimatie navštívil Piláta. Josef
byl bohatý člověk, který věřil v Pána Ježíše. Požádal Piláta, aby mu dal Ježíšovo tělo,
protože by ho rád pohřbil. Pilát mu dal svolení.

O: Doplň chybějící písmena:

Josef šel za P __ __ __ __ __ __, aby ho požádal o J __ __ __ __ __ __ __ t __ __ __ .

Chtěl ho p __ __ __ __ __ __.

Josef tělo zabalil do čistého plátna a položil do svého nového hrobu. (hrob byla taková
malá jeskyně vytesaná do skály.) Vstup zatarasil velkým kamenem. Marie Magdaléna a
ještě jedna paní tohle všechno pozorovaly. 

O: Dokonči slovní doplňovačku:

1. Josef z Arimatie byl ... člověk.
2. Tato paní pozorovala,

co Josef dělal. … Magdaléna. 
3. Josef to zabalil do čistého plátna.
4. Jiné slovo pro velký kámen. 

3. Příběh Velikonoční příběh 
Josef Přečti si:

Matouš 27,57-66

Klíčový verš:
Matouš 28,6

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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CelKeM:

Židé se domnívali, že by učedníci Pána Ježíše mohli v noci přijít a ukrást jeho tělo. Potom by se
jistě pokusili přesvědčit lidi, že vstal z mrtvých! Proto požádali Piláta o několik vojáků, kteří by
hrob hlídali. 

O: Podtrhni správná slova:

Učedníci / vojáci / Židé  hlídali  kříž / dům / hrob ,

aby nikdo nemohl  spálit / uctívat / ukrást tělo Pána Ježíše.

O: Vybarvi tento obrázek a dokresli velký kámen, který byl u vstupu do hrobu:

Dobrá zpráva je, že bůh svojí mocí vzkřísil Pána Ježíše z mrtvých. Jeho tělo NebYlO ukradeno.
NeZeTlelO. bůh ho vyvedl z hrobu ŽIVÉhO. To dokazuje, jak byl bůh spokojen s tím, co Pán
Ježíš vykonal, když zemřel za naše hříchy. Také to dokazuje, že je skutečně božím Synem. Chce,
abys mu důvěřoval/a jako svému osobnímu Spasiteli.

O: Vybarvi andělova slova z klíčového verše: 

„Není tu, vstal, jak
předpověděl.“ 

(Matouš 28,6)

/ 3

/ 5

/ 4

-
6
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biblické příběhy pro děti

Dva z učedníků Pána Ježíše byli na cestě 
z Jeruzaléma do vesnice emauzy vzdálené
přibližně jedenáct kilometrů. 

byli velmi, ale opravdu velmi smutní, protože
jejich Mistr, Pán Ježíš, zemřel na kříži. Ještě
neslyšeli tu dobrou zprávu, že je znovu naživu!

O: Doplň do mapy názvy dvou míst z příběhu:

Cestou spolu probírali nedávné události. byli si
tak jisti, že Ježíš byl tím Vysvoboditelem (neboli
Kristem), kterého bůh zaslíbil. 

A teď takové zklamání - je mrtev! (Alespoň si to
mysleli.) Prostě nedokázali pochopit, proč se to
stalo. 

O: Doplň správná slova:

__ __ __ učedníci byli __ __ __ __ __ __ , 

protože Pán Ježíš zemřel na __ __ __ __ __. 

Nedokázali __ __ ___ __ __ __ __ , 

proč musel __ __ __ __ __ __ .

Náhle se k nim připojil cizí člověk. Z nějakého důvodu
nepoznali, že to byl Ježíš. Zeptal se jich, proč si vykračují
tak smutně.  Ve zkratce mu převyprávěli příběh o Ježíši 
a jeho smrti na kříži. Vysvětlili mu, jak se veškeré jejich
naděje o tom, že byl Kristus (hebrejsky Mesiáš),
rozplynuly. To byl důvod, proč byli tak nešťastní. 

4. Příběh Velikonoční příběh 
Dva pocestní Přečti si:

lukáš 24,13-35

Klíčový verš:
lukáš 24,26

Požádej někoho, aby 
Ti pomohl verš najít.
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Středozemní
moře

Galilejské
moře

Mrtvé
moře

E __ __ __ zy

J __ __ __ z __ __ __ __
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body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

www.Poznejbibli.cz

Cizinec jim pomohl. Vysvětlil jim, že podle starozákonních knih měl Mesiáš
trpět a zemřít. Neexistovala jiná možnost, jak zachránit lidi z hříchů.

O: Vybarvi slova:

„Mesiáš musel
trpět.“ 

(Lukáš 24,26)

Když dorazili do emauz, pozvali ho k sobě domů. Připravili jídlo. Jakmile začali
jíst, poznali ho. byl to jejich Pán a Mistr, Ježíš! 

V tom okamžiku jim zmizel před očima. Teď už si byli zcela jisti - ten, který
zemřel na kříži, byl vzkříšen z mrtvých! Pospíchali zpátky do Jeruzaléma, aby
oznámili ostatním, že ho viděli naživu.

O: Vyplň křížovku:

1. Připojil se k nim na … . 
2. Zjistili, že cizinec byl Pán … 
3. Musel zemřít, aby nás zachránil z našich ... 
4. Pozvali ho k sobě … 

Stalo se to kvůli nám. Zemřel a znovu vstal. Každý z nás musí opravdově litovat
svých hříchů a uvěřit mu jako svému Spasiteli. Proč to neuděláš právě teď?

úroveň
2

CelKeM:
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