
nedělka pro menší děti - Velikonoce

1.) pro rodiče
Přečtěte si s dětmi velikonoční příběh z dětské Bible. 

2.) pro děti
Ahoj děti, co myslíte, jsou lepší Vánoce nebo Velikonoce? Že máte rádi dárky a tak máte radši 
Vánoce? Taky jsem to tak jako malá cítila. Ale představte si, že ten největší dárek dostáváme o 
Velikonocích. A nejsou to ani vajíčka, ani čokoláda, či plyšová kuřátka nebo zajíčci.
Největší dárek nám totiž dal Pán Ježíš. Ale nedá se vzít do ruky, ani se nedá rozbalit. 
Představte si, že byste strašně zlobili, třeba byste něco rozbili, nebo byste někomu moc ublížili a 
tatínek s maminkou by vás museli potrestat. Dát vám pořádně na zadek. To se ale nikomu nelíbí. 
Měli byste strach, že to bude bolet a přitom byste věděli, že si to zasloužíte. A teď by přišel domů 
váš velký brácha a dozvěděl se, co se stalo. A teď se podržte, nezačal by se vám smát, ani by 
nezalezl do svého pokoje, že je mu to jedno, hlavně ať neslyší váš pláč. Ne, nabídl by se, že to 
vezme za vás. Že souhlasí s tím, že takový skutek zaslouží trest, ale že ho vezme za vás, pokud s 
tím vy budete souhlasit. A rodiče by napráskali jemu, místo vás. To by vás měl hodně rád, že?
A tohle přesně udělal Pán Ježíš, kvůli mě, kvůli tobě, i kvůli všem dalším lidem. Ten trest byl fakt 
přísnej, byla to smrt. A Pán Ježíš do toho šel, i když byl nevinný. Ale právě proto, že byl nevinný, 
tak ho pak Pán Bůh mohl vzkřísit z mrtvých, takže nezůstal mrtvý. 
To je veliký dárek, co? A to tedy nejsou Vánoce důležité? Jsou. Protože kdyby se Pán Ježíš 
nenarodil, nemohl by být potrestán místo nás. A o Velikonocích mu děkujeme za tento jeho největší 
dárek.

pro školní děti - Velikonoce

Ahoj,

Přečtěte si velikonoční příběh z Bible nebo z dětské Bible.

 Když jsem byla mladší, rozčilovalo mě, proč se Pán Ježíš nebránil? A proč to zakázal i učedníkům 
v Getsemanské zahradě. Myslíte, že by se ubránil? Já myslím, že určitě ano. Vždyť dokázal zkrotit 
bouři na moři. Co proti tomu byla hrstka vojáků. I učedníci (alespoň někteří) si mysleli, že se mají 
bránit. Možná si představovali, že konečně bude revoluce, převrat. Že konečně Pán Ježíš vyžene zlé
Římany a Židé si budou vládnout sami. Že přijde Boží království. Ale Pán Ježíš se nebránil, i když 
by je všechny přepral. A i když moc dobře věděl, co ho čeká. Dokonce uzdravil ucho služebníkovi, 
které uťal ve své horlivosti Petr. Nechal se zatknout. Učedníci tomu vůbec nerozuměli. A asi i proto 
se rozprchli a asi i proto pak Petr Pána Ježíše zapřel. Nechápali to. Je tu i verze, že Jidáš svou 
zradou chtěl donutit Pána Ježíše k akci. Chtěl ho donutit k tomu, aby konečně tu revoluci začal. 
Trochu ho pošťouchnout. Ale to je jen spekulace.
Proč se Pán Ježíš nechal zatknout? Proč se ani potom ohnivě nebránil u soudu a před Pilátem, že je 
nevinný (což byla pravda)? Protože věděl, že to, co dělá, je důležitější než revoluce. Věděl, že je to 
Boží vůle. Věděl, že tím zachrání všechny lidi, kteří o to budou stát. Nepomůže revolucí nakrátko 
jen Židům v té době. Zachrání všechny, ve všech dobách. A to bylo mnohem důležitější.
A co ty? Stojíš o Ježíšovu záchranu? Potřebujeme jí všichni. Jestli ano, řekni mu to. Požádej ho o 
odpuštění všeho, co jsi kdy zvoral(a). Požádej ho o to, že mu chceš patřit. A poděkuj mu za tu 
záchranu, za odpuštění, za to, že vzal trest na sebe místo tebe. To je největší dárek, co kdy můžeme 
dostat. 
Když budeš chtít, můžeš si o tom samozřejmě popovídat s rodiči, či s někým, koho máš teď vedle 
sebe. Nebo mi můžeš napsat. Pokud něčemu nerozumíš, nezůstávej s tím sám.

Původně jsem posílala ofocené příběhy z dětských Biblí a další úkoly pro děti.  Klára M.


