
Veľkonočný príbeh 
Veršík:  „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď  

sme boli ešte hriešnici.“  Rimanom 5, 8 
 

Biblické texty Lukáš 22.-24. kapitola 
Veľké trojdnie alebo inak.... Veľký piatok, Biela sobota a Veľkonočná nedeľa.  
Keď Judáš zradil Ježiša a v Getsemanskej záhrade vojaci Ježiša zatkli, učeníci sa 
rozpŕchli  a veľkňaz súdili Ježiša  preto, že hovoril o sebe, že je Syn Boží. 
Na nádvorí chrámu sa učeník Peter veľmi bál priznať, že je Ježišov priateľ a trikrát ho 
zaprel. Až potom si uvedomil, že to Ježiš tiež predpovedal a veľmi sa za to hanbil. 
Ježiša medzitým predviedli pred rímskeho vladára Piláta, aby ho on odsúdil za to, že 
búri ľudí proti vláde Ríma, no nemali žiadne dôkazy. Dal ľuďom vybrať, koho má 
prepustiť na slobodu, či Ježiša alebo zločinca Barnabáša. Keď si ľudia vybrali 
Barnabáša, Pilát dal Ježiša zbičovať. Pred ukrižovaním sa mu vojaci ešte aj vysmievali 
a tŕňovou korunou ho korunovali za židovského kráľa. Cesta, ktorou prechádzal Ježiš 
a niesol si kríž voláme Krížová cesta, dlhá a náročná pre zbičovaného Ježiša. Na vrchu 
Golgota Ježiša ukrižovali spolu s dvoma zločincami, jeden sa Ježišovi vysmieval, že 
hovoril, ako na tretí deň postaví zborený chrám a teraz sa nevie zachrániť seba ani 
iných.... no druhý prosil o zľutovanie. Ježiš sa ešte aj na kríži modlil k Bohu za 
odpustenie hriechov všetkých.  
Keď Ježiš zomrel, zabalili ho do plátna, uložili ho do hrobu a ku vchodu privalili 
kameň. Ženy mohli až v nedeľu za úsvitu ísť pripraviť všetko na pohreb, no keď prišli 
k hrobu, našli kameň odvalený a hrob prázdny. Najprv sa preľakli, no zbadali Anjela, 
ktorý im povedal: „Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal.“ Luk 24,6  Bolo to ako Ježiš 
predpovedal, že musí zomrieť za všetkých ľudí na odpustenie hriechov  a tretí deň 
vstane z mŕtvych. Ježiš sa zjavil dvom učeníkom, ktorí Ho najprv nespoznali, no keď 
si s nimi sadol najesť, lámal chlieb a dával víno, rozpomenuli sa na poslednú večeru, 
ktorú s Ním mali a spoznali vzkrieseného Ježiša aj podľa rán po ukrižovaní. 
 
Prví kresťania si zachovávali zvyk pozdravovať sa na veľkonočné ráno pozdravom 
„Pán vstal!“ Odpoveďou bolo: „Áno, On skutočne vstal!“ 
 
Už som nové stvorenie, už viac niet odsúdenie, Boh mi dal milosť pred Ním stáť.... 

.... slová tejto piesne nám ilustruje tento 
obrázok. Tak ako sa z húsenice zakuklením 
a vyliahnutím z larvy stáva nové stvorenie -
motýľ, tak aj Ty, keď uveríš, že Pán Ježiš 
zomrel za Teba, poprosíš o odpustenie 
hriechov, stávaš sa novým človekom, na 
ktorého sa Boh už díva cez Ježišovu obeť. 

 
Anjel povedal ženám pri hrobe: Napíš začiatočné písmeno každého obrázku:  
 
__ __ __ __ __ __ __         __ __ ! 
 

 
 
 
Vyfarbi obrázok a napíš, čo povedali 
ženy a čo by si povedal Ty, keby si 
tam bol..... 

 
ŽENY.............................................. 

    
 ...................................................... 
  
....................................................... 
 
....................................................... 

 
JA  ................................................. 
 
...................................................... 
 
....................................................... 
 
....................................................... 
 
 
Ktoré slovo je spojené s kresťanskou Veľkou nocou? Nájdi aspoň 8 . 
špongia       botasky roztrhnutá látka bankovka kameň 
 piesok  klinec  zemiak  zemina  záhrada   
koruna  snežienka kríž  kozub  mince  
 jaskyňa  plátno  kočiar  bič  krčah    
anjel  myš  lano  masť  slnko   
   
 



Vyrob symbol kresťanov   
 
potrebuješ: doštičku, 12 klinčekov, vlnu alebo 
povrázok (akejkoľvek farby) 
postup: na dosku si rozvrhni klinčeky podľa 
obrázka – označ si bodkou, natlč opatrne všetky 
klinčeky na správne miesto, omotaj vlnu tak, aby 
vynikol  symbol kríža  
 
Môžeš ho zavesiť  u vás doma, alebo niekomu 
podarovať. Nech sa darí .  
 
 
 

 
 
.................................................................................................................................... 
 

 
Veľká noc – kvíz ÁNO / NIE 
 
1.  Ježiš iba omdlel na kríži a v hrobe sa prebral.   
2.  Ježiš skutočne zomrel a príbeh vzkriesenia je iba vymyslený.  
3.  Učeníci boli presvedčení, že vstal z mŕtvych, lebo videli jeho šaty v prázdnom 
hrobe.  
 4. Učeníci chceli silou mocou veriť, že Ježiš žije, tak si to celé vymysleli.  
5.  Učeníci si boli istí, že Ježiš žije a boli naplnení radosťou.  
6.  Veľa ľudí je dnes absolútne presvedčených, že Ježiš žije a je s nimi.  
7.  Ježiš sám povedal, že sa na zem znova vráti.   
8.  Ježiš príde na zem opäť v tajnosti a nikto ho neuvidí. 
9.  Ježiš nám povedal dátum svojho druhého príchodu.   
10. Kým Ježiš opäť príde, musím byť na to pripravený.  
 
 
Modlitba 
 
Ďakujeme Ti, Bože, za chuť sĺz. Sĺz, ktoré sa zmenili na radosť, pretože Ježiš je živý. 
Ďakujeme Ti, Bože, za vôňu mastí. Mastí, ktoré nepotrebujeme, pretože Ježiš je živý. 
Ďakujeme Ti, Bože, za to, čo ženy videli. Videli, že hrob je prázdny, pretože Ježiš je 
živý.  
Ďakujeme Ti, Bože, za to, že ženy počuli, tú najlepšiu správu v ich živote, pretože 
Ježiš je živý.  
Ďakujeme Ti, Bože, za to, že môžeme spievať a tancovať a tlieskať  a smiať sa, 
pretože Ježiš je živý. 
 
Ďakujem, že v Tebe, Pane Ježišu mám odpustené hriechy a môžem byť stále s Tebou. 
Si mojim Priateľom, Záchrancom, Vykupiteľom (dopíš  ďalšie ...) 
 
 
....................................................... ............................. ................................................. 

AMEN! 
 
 
 
 
 
 


