
Ježíšova smrt na kříži 

 
 
 

1) Rozstříhejte následující biblický příběh Lk 23,33–49 na puzzle a nechte děti, aby ho poskládaly.  

2) Na základě příběhu děti zkusí zformulovat dopis Bohu nebo Ježíši – co by mu chtěli říci, vzkázat… 
3) Poselství textu shrneme formou Pětilístku – viz Příloha.  

Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho 

po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co 

činí.“ Jeho šaty si rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové velerady se mu 

vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ 

Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi 

židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: To je židovský král.  

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? 

Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi 

odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak 

si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, 

pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím 

ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“  

Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne, 

protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla. Ježíš zvolal 

mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“ A po těch 

slovech vydechl naposled. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: 

„Tento člověk byl skutečně spravedlivý.“  A všichni ti lidé, kteří se tam 

shromáždili k této podívané, když viděli, co se stalo, bili se v prsa a vraceli se 

(domů). Jeho známí všichni zůstali stát opodál, i ženy, které ho provázely 

z Galileje, a dívaly se na to. 


