
Ilustrace Henry Martin

Copyright © 2005

Henry Martin and Sermons4Kids

Pokus o překlad do češtiny kanan.cz



V předvečer Velikonoc večeřel Pán Ježíš se svými učedníky.
Pán Ježíš vzal chléb, poděkoval Pánu Bohu, lámal ho a dával
svým učedníkům. Řekl jim: “Vezměte a jezte; toto je moje tělo.”



Pán Ježíš vzal také kalich 
plný vína. Podal ho 
učedníkům a řekl jim:
“Vezměte a pijte, toto je 
kalich mé krve, kterou za 
vás proliji na kříži, aby 
vám byly odpuštěny vám byly odpuštěny 
hříchy.” 



Potom odešel Pán 
Ježíš se svými 
učedníky do 
Getsemanské 
zahrady.

Tam se modlil: “Můj 
Otče, jestli je to 
možné, dej ať možné, dej ať 
nemusím trpět. Ale 
udělej to, co chceš 
Ty a ne to, co chci 
já.” 



Jeden z učedníků se jmenoval Jidáš. Ten se rozhodl, že 
Pána Ježíše zradí. 

Přivedl proto vojáky, aby Pána Ježíše zatkli.



Vojáci  Pána Ježíše svázali a 
odvedli k Pilátovi.  Chtěli aby ho 
Pilát odsoudil k smrti na kříži.
Pilát tušil, že je Pán Ježíš 
nevinný. Nechtěl ho však 
propustit, protože se bál Židů. 



Pilát se zeptal židů: “Co 
mám udělat s Ježíšem” 
Všichni křičeli: “Ukřižuj 
ho!” 

Pilát tedy Pána Ježíše 
vydal židům, aby ho 
ukřižovali. Řekl jim: “Vy ukřižovali. Řekl jim: “Vy 
sami si ho ukřižujte, Já za 
jeho smrt nemohu.”

A na znamení 
svých slov si 
umyl ruce. 



Vojáci nasadili 
Pánu Ježíši 
korunu z trní, 
bičovali ho a 
posmívali se mu.



Pak Pána Ježíše odvedli na horu Golgotu a tam ho 
přibili na kříž mezi dva zločince. 



Když Pán Ježíš Když Pán Ježíš 
zemřel, sundali ho 
učedníci z kříže a 
položili do hrobu 
vytesaného ve 

skále. Před vchod 
přivalili veliký 

kámen.



V neděli za svítání 
šly k Ježíšovu 
hrobu dvě ženy.

Když tam přišly, byl 
hrob prázdný. 
Ježíšovo tělo 
zmizelo.Najednou zmizelo.Najednou 
se objevil anděl. 
Řekl jim: “Nebojte 
se. Pán Ježíš tu 
není. Vstal z 
mrtvých!” 



Obě ženy hned běžely k učedníkům, aby jim řekly, co 
se stalo. Najednou se u nich objevil Pán Ježíš. Ženy 
měly velikou radost. Pán Ježíš jim řekl: „Běžte k mým 
učedníkům a povězte jim, že jsem vstal z mrtvých.“


