
 

 

O uplacené stráži od Ježíšova hrobu 
 

Čtení z Bible: Mt 28, 11-15 

Víte, co je to úplatek? 

Když zaplatíme někomu za to, že poruší pravidla a udělá pro nás něco 

ošklivého. Například: Kdybych šla a dala úředníkům milion korun, aby mi 

povolili postavit si dům v místě, kde se stavět nesmí. Třeba v přírodní rezervaci. 

Místním vzácným zvířatům a rostlinám by to dost uškodilo - ztratí dobrý přístup 

k vodě.  

A o jednom úplatku vypráví dnešní příběh.  

 

Nejprve malé opakování: 

1. V Ježíšově době žili a u chrámu sloužili velekněží. Byli tehdy mocní, vychytralí a měli dost 

peněz. Ježíš jim hodně vadil, neměli ho rádi a chtěli se ho prostě zbavit. Spolupracovali přitom 

s římskými vojáky, které ale jinak také moc nemuseli (římská říše tehdy ovládala Izrael). 

 

2. Nejdříve zaplatili Jidášovi za to, že jim pomůže Ježíše vydat římským vojákům, kteří ho 

předvedli jejich radě. 

 

 
 

 

Ach jo, co s tím 

Ježíšem? 

Mám plán. 



 

 

3. Velekněžská rada těžce hledala, z čeho by Ježíše obvinila. Nakonec to bylo z rouhání se Bohu. 

Víte, co je to rouhání se? 

Rada s Ježíšem krutě zacházela. 

 

 
 

 

4. Velekněží Ježíše vydali k odsouzení Pilátovi, Ježíš byl ukřižován, zemřel a byl pohřben 

(na obrázku je Josef z Arimatie).  

 

 

  

  
 

 

Konec opakování.  

 



 

 

Nyní začíná příběh z dnešního čtení. 

1. Jak vidíte z předchozího obrázku, k hrobu byla postavena římská stráž, aby se tam nedělo nic 

nekalého.  

JENOMŽE ono to nešlo podle plánu velekněží a JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH! A stráž nic 

nezaznamenala, asi spala. 

 

2. Ráno šly k hrobu ženy. A co nevidí! 

 

 

 

3. Ženám se zjevil anděl. Mluvil o Ježíšově vzkříšení.  

Strážci to viděli a byli „strachem z anděla bez sebe a strnuli jako mrtví“. 

Ženy byly vyděšené také, ale rychle utíkaly za učedníky říct jim, co se stalo (i když asi byly trochu 

za blázny). 

 

 



 

 

 

4. Strážci se vydali k velekněžím. Ti se poradili. Nakonec dali strážcům peníze za to, že mají zatajit 

pravdu. Uplatili je, aby to nikomu neříkali a aby naopak lhali, že Ježíšovo tělo ukradli učedníci. 

 

Ježíšův vzkříšený život měl být zase zaprodán. 

 
 

 

No, na obrázku to nekončí moc dobře. Lidé jsou úplatní. S penězi dokážeme mnohdy zlé věci. 

Člověk někdy zneužívá toho, že je má k tomu, aby šířil polopravdy, lhal, mlžil a zatajoval pravdu. 

 

ALE POZOR! Pán Bůh má vše ve své moci a dobro se nakonec prosadí. 

A tak se stejně evangelium o Pánu Ježíši rozšířilo do světa 

a velekněžská lež o krádeži Ježíšova těla zapadla. 
 

Kontrolní otázka: K porušení jakého přikázání velekněží naváděli? 

 

Modlitba 
Pane, děkujeme Ti za nedělní ráno, za to, že Ježíš vstal z mrtvých. 

Odpusť nám prosím, že si někdy upravujeme pravdy a někdy i lžeme. 

Prosíme, ať dokážeme peníze užitečně používat a s dobrými úmysly. 

Za nemocné, smutné, Bože Tebe vroucně prosím, 

Pomoz jim a ochraňuj je, o Tvé moci vím. 

Amen. 

 

Nikomu ani muk!  

Říkejte, že Ježíšovo tělo ukradli 

učedníci! 

Hele, to se 

vyplatí! 

!!evyplatí 

No, já nevím, 

ten anděl … 



 

 

A bonus: 
V jakých bublinách říká voják (přiřaďte):  

1) Pravdu 

2) Polopravdu  

3) Lež 

4) Mlží 

5) Přesouvá pozornost k něčemu jinému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hranice mezi pravdou, polopravdou a lží mohou být tenké.  A někdy se v tom ani sami nemůžeme 

vyznat a pravdu poznat. Máme ale v tomto pomoc. U koho? 

Hele, Ježíš byl pohřben a z hrobu 

zmizel. V tom mají prsty učedníci. 

Ježíš vstal z mrtvých nebo já nevím, 

co se tam vlastně stalo. Možná jsem 

usnul. Každopádně jsem viděl 

anděla. 

Ježíšovo tělo ukradli učedníci. 

Ježíš, nooo … Ale ty ženský, ty jsou bláznivý a šíří 

povídačky. Na ty bych se nejradši zaměřil! 

Mnó, já tam byl za stromem. Ono se 

tam asi jako něco stalo, to jo.  

No co vám budu povídat, jsem po té 

noci nějaký unavený. Asi si půjdu 

lehnout. 
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