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Tati,
prosím!

Petře, Jano,
co se děje?

Jistě! Nejdůležitější
příběh z nejdůležitější
knihy: z Boží knihy,
Bible.
Příběh z
Bible?
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Slíbils nám
nejdůležitější
příběh všech dob,
pamatuješ?

Je to vlastně
příběh celé
Bible. Vypráví
Jak
o tom, co
můžeme
Bůh vykonal vědět, že
pro lidi.
Bible je
Boží
kniha?
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Copak
Bůh píše
knihy?

Petře, Bůh použil 40 různých lidí.
Ti během 1500 let napsali 66 knih,
které do sebe úžasně zapadají.
Něco takového dokáže jen Bůh.

Jaký Bůh
vlastně je?

Bůh se o nás stará a slyší nás, když
ho žádáme o pomoc. Je svatý a čistý.
My ho nemůžeme vidět, ale on vidí nás a
všechno o nás ví. A všechno může udělat.
Nechejte tatínka vyprávět a uvidíte.
Před mnoha lety Bůh stvořil
svět a všechno, co na něm je.
Udělal také zahradu a nazval ji
Eden. A do ní uvedl první lidi.
Já bych
tam chtěla
taky.
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Stvoření – Adam a Eva
V Bibli si přečteš v 1. knize Mojžíšově 1. a 2. kapitole.

Bůh řekl: „Učiňme člověka, aby byl
naším obrazem, podle naší podoby.”
Jeho tělo zformoval ze zemského
prachu, a pak do něj vdechl život.
Tak se stal člověk živou bytostí.
„Ze zemského prachu?”
„Ano, Petře. Bůh dokáže všechno!”

Potom Bůh řekl: „Není dobré,
aby člověk byl sám. Stvoříme mu
společníka, který mu bude pomáhat.”
A tak Bůh uvedl Adama do hlubokého
spánku, vyjmul mu žebro a učinil z něho
ženu.
Ženu Evu pak přivedl k Adamovi jako jeho
manželku.

Doprostřed zahrady Bůh umístil
strom života a strom poznání dobrého
a zlého. Hned na počátku Bůh člověka
varoval: „Můžeš jíst plody ze všech
stromů v této zahradě, s výjimkou
ovoce ze stromu poznání dobrého a
zlého. Jakmile bys třeba jen ochutnal,
čeká tě smrt.”
Adam a Eva žili v zahradě a byli šťastni.S
Bohem měli krásný a přátelský vztah a
radovali se z toho. Až jednoho dne...
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Adam a Eva zhřešili

V Bibli si přečteš v 1. knize Mojžíšově 3. kapitole

Satan, Boží nepřítel, se zamaskoval za hada. Nechtěl,
aby Adam a Eva byli s Bohem a poslouchali ho.

Zeptal se Evy: „Je to pravda, že vám Bůh
zakázal jíst ze všech stromů tady v zahradě?”
Ona mu odpověděla: „V zahradě je pouze
jeden strom, ze kterého nemáme jíst. Bůh
nám řekl, abychom se k tomu stromu ani
nepřibližovali, nechceme-li zemřít.”
„Nezemřete!” zasyčel had. „Stanete se
bytostmi, jako je sám Bůh.”
Žena se nechala přesvědčit. Ovoce
vypadalo tak svěží a lahodné... A ona chtěla
být stejně moudrá jako Bůh.
Atak...
NE! Evo, nejez to!”
„Dobrá rada, Petře, ale ona to udělala.
A dala i Adamovi.”
Oba náhle dostali strach, a tak se před Bohem
ukryli. Protože Boha neposlechli, zhřešili. Bůh je
proto ze zahrady Eden vyhnal.
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Vyhnal?
To už je
neměl rád?

Já bych
satana
neposlechla!

To už Boha
nikdy neviděli?
Jen pomalu, buďte trpěliví!
Bůh je stále měl rád. On však
nenávidí hřích. Hřích nás
odděluje od Boha.
Proč tedy Bůh
zasadil do zahrady
ty stromy?
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Bůh Adama
a Evu miloval.
Přál si však, aby
se sami rozhodli,
jestli ho chtějí
poslouchat.
Oni si zvolili
neposlušnost.
Netušili, jak
strašné bude
odloučení od
Boha.

A jejich hřích
způsobil, že od
Boha jsou odděleni
i všichni lidé, kteří
přišli po nich.

Ty myslíš, že kvůli
nim nemůžeme být
s Bohem? To není
spravedlivé!
Petře, to není jen kvůli
nim. Každý z nás udělal
něco nesprávného. Bůh ale
připravil nádherný plán, jak se
k němu můžeme znovu vrátit.
Potřeboval však někoho, kdo
nezhřešil a kdo by za nás zemřel.
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A když všechno
bylo připraveno, Bůh
začal uskutečňovat
svůj plán. Začalo to
děťátkem.
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Ježíš se narodil

V Bibli si přečteš u Matouše 1 a Lukáše 1

Bůh dal Marii děťátko. Byl to jeho vlastní Syn.
Vybral si i Josefa, aby se o dítě s Marií starali.

Anděl se jako Boží posel ukázal ve snu Josefovi
a řekl mu: „Marie bude mít syna a ty mu dáš jméno
Ježíš, protože on vysvobodí svůj lid od hříchů.”
(„Ježíš” znamená „Bůh vysvobozuje”.)
Krátce před tím, než se Ježíš narodil, Josef a Marie se
vydali do Betléma.
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Sotva tam dorazili, Marii se narodilo
děťátko - syn.

Bůh poslal anděly, aby oznámili lidem, že se narodil jeho
Syn. Lidé přišli, aby se podívali na tu úžasnou událost: Boží
Syn se narodil jako dítě!
„Ježíš vyrůstal jako vy, děti.”
„Tati, chodil také do školy? A hrál si?”
„Samozřejmě, Petře. Poslouchal svoje rodiče a
byl poslušný i svého skutečného Otce, Boha. Nikdy
nezhřešil!”
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Ježíš jako učitel

V Bibli si přečteš u Lukáše 2, Matouše 22 a Jana 3.

Ve svých dvanácti letech přišel Ježíš do Jeruzaléma
mezi učitele.

Ti s ním rozmlouvali o složitých otázkách.
A všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad moudrostí,
se kterou na otázky odpovídal.
S Ježíšovým věkem rostla i jeho moudrost
a byl milý Bohu i lidem.

Když Ježíš dosáhl 30 let, začal kázat a učit. Vyprávěl
lidem, že Boha zajímá, jak lidé myslí ajednají.
Říkal jim, aby „Pána, svého Boha, milovali

celým srdcem, duší i myslí”. To je první a
nejdůležitější přikázání. A druhé je stejně
významné: „Miluj svého bližního jako sám
sebe.”

Ježíš vyprávěl o tom nádherném Božím plánu, podle
kterého mohou být lidé přivedeni zpět k Bohu.
Říkal: „Bůh tak miloval svět, že dal svého

jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.”
„Tatínku, já věřím v Pána Ježíše!”
„Toje dobře, Jano!”
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Ježíš uzdravuje

V Bibli si přečteš u Matouše v kapitolách 4 a 9.

Ježíš také pomáhal lidem, aby
poznali, jaký Bůh je. Ukazoval jim,
jak je Bůh miluje. Například tím, že
je uzdravoval ze všech nemocí
a chorob.

Odevšud k němu vodili
nemocné, duševně choré,
ochrnuté, a on je uzdravoval.
Kam přišel, uzdravoval nemoci
všeho druhu.
Jednou k němu přišel ředitel
místní školy a prosil ho:

„Moje dcera právě zemřela,
ale ty jí můžeš zase vrátit život.
Stačí jen, když na ni položíš
ruku.”
Ježíš s ním šel,
položil na ni ruku,
a ona ožila.”

„Jé, tati, to Ježíš
skutečně uzdravoval
lidi?”
„Ano, Petře.
A dělá to dodnes.
Pro něho nic není
nemožné.”
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Ježíš činí zázraky
V Bibli si přečteš u Matouše 14 a Jana 6.

„Ježíš dělal ještě jiné podivuhodné věci. Utišil bouři a
chodil po vodě.”
„To muselo být úžasné!”
„To bylo úžasné, Jano. Jednou se kolem něho na
odlehlém místě shromáždilo 5000 lidí. Protože už bylo
pozdě, chtěli je učedníci poslat do města, aby si nakoupili
něco k jídlu.”

Ježíš řekl: „Kam by chodili. Dejte jim najíst vy!”
Ondřej mu nato oznámil: „Je tu jeden chlapec,
který má s sebou pět chlebů a dvě ryby. Ale to je
pro tolik lidí jako kapka do moře!”
Ježíš přikázal, aby se všichni posadili, pak vzal
chleby, poděkoval za ně Bohu, rozlamoval je a
učedníci je roznášeli sedícím. Stejně tak to učinil i
s rybami. A každý se najedl.
„A nyní seberte všechny zbytky,” řekl Ježíš
svým učedníkům, „ať nic nepřijde nazmar.”
Začali pouze s pěti chleby a dvěma rybami,
ale nakonec nasbírali dvanáct košů zbytků.
„Takže nakonec měli víc, než na začátku!”
„Správně, Jano. Ježíš tím chtěl ukázat,
že Bůh může lidem pomoct ve všech jejich
potřebách. Chce pomoct i nám, když
ho o to požádáme.”
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Ježíš a děti

V Bibli si přečteš u Matouše 19 a Marka 10.

„Ježíš ukázal, že má rád děti. Uzdravoval je, dovolil, aby
mu pomáhaly (jako ten chlapec s chleby a rybami)
a dokonce je i přiváděl k životu, když zemřely.”

Lidé někdy k Ježíšovi přinesli děti a žádali ho,
aby na ně položil svoje ruce a modlil se za ně.
Učedníci jim však domlouvali, aby ho neobtěžovali.
Když to Ježíš viděl, řekl jim: „Neodhánějte ty děti a
nebraňte jim,
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aby šly ke mně. I jim patří přece Boží království.
Kdo nebude stejně prostý, jako jsou děti, nevejde
do Božího království.” Pak bral děti do náruče,
kladl jim ruce na hlavičky a dával jim požehnání.”

„Já bych chtěl také požehnání od Ježíše!”
„Můžeš je dostat, Petře. On má děti stále rád. Ježíšovo
jednání se však některým lidem nelíbilo. Náboženské vůdce
to dokonce zlobilo. Žárlili, že ho lidé mají tak rádi. A tak
přemýšleli, jak by se Ježíše zbavili.”

MIS Czech.indd 19

9/30/21 6:24 PM

Ježíš uvězněn a souzen
V Bibli si přečteš u Lukáše 22 a Jana 19.

„Jednou v noci, když se Ježíš v zahradě modlil,
náboženští vůdcové za ním poslali dav lidí s holemi a
meči, aby ho zajali a uvěznili.”

Učedníci ho chtěli bránit: „Pane, máme
bojovat? Máme přece meče!” Jeden z nich
dokonce meč vytasil a jednomu muži z
chrámové stráže useknul pravé ucho.
Ježíš však řekl: „Nechte toho!” A pak se dotkl
zraněného a
uzdravil ho.
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„Tak on Ježíš uzdravil dokonce někoho ze svých nepřátel?”
„Ano, Jano. On miluje všechny lidi.”
Popadli Ježíše a odvedli ho do vězení. Pak ho předvedli
k Pilátovi, který byl římským vládcem toho území, aby ho
odsoudil. Vojáci Ježíše bili, na hlavu mu nasadili korunu z trní
a tropili si z něho žerty. Pilát však po výslechu prohlásil:

„Ten člověk je nevinný. Dám ho zbičovat a pak
ho propustím.”
„Pryč s ním,” volali lidé. „Ukřižuj ho!”
Pilát se tedy vzdal a předal Ježíše k ukřižování.

„To přece nebylo správné! Vždyť neudělal nic zlého!” „Správné to
nebylo, ale nezapomeň, Petře, že Bůh měl v plánu zachránit lidi.”
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Ježíš umírá na kříži
V Bibli si přečti Lukáše 23.

„Ježíše přibili na kříž.”
Ježíš řekl: „Otče odpusť jim, vždyť nevědí,
co dělají.”
Spolu s Ježíšem byli popraveni ještě dva
zločinci. Jeden z nich, když visel vedle něho, se mu
posmíval: „Tak ty jsi Mesiáš?” (Mesiáš je jiné jméno
pro Božího Syna.) „Pomoz tedy sám sobě - i nám!”
Ten druhý zločinec ho okřikl: „To se ani ve chvíli
smrti nebojíš Boha? My si za naše zlé skutky smrt
zasloužíme, ale tenhle člověk určitě neudělal
nic špatného.” A potom se obrátil na Ježíše:
„Pane, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého
království.”
Ježíš mu odpověděl: „Slibuji ti, dnes budeš se
mnou v ráji.”
„Ježíš mu slíbil, že s ním bude v ráji?”
„Ano, slíbil, Jano.”
„Za chvíli Ježíš vykřikl k Bohu - svému Otci,
a zemřel.”
„A tak tedy Ježíš naplnil Boží plán?”
„Ano, Petře. Bůh poslal svého vlastního dokonalého
Syna, Ježíše. Ten vzal na sebe trest za naše hříchy.”
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Ježíš žije

V Bibli si přečti Matouše 28 a Lukáše 24.

Ježíšovi přátelé uložili jeho tělo do hrobu. Časně ráno
prvního dne v týdnu se dvě ženy vydaly k Ježíšovu hrobu.

Náhle nastalo silné zemětřesení, protože Boží
anděl sestoupil z nebe a odvalil kámen, který
zakrýval vchod do hrobu.
„Nebojte se!” řekl ženám. „Vím, že hledáte
Ježíše, který byl ukřižován. Ale on tu již není. Vstal
opět k životu, jak předem slíbil. Teď si pospěšte a
povězte to jeho učedníkům.”
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„To je to nejlepší na celém příběhu!”
„Správně, Petře! Když Ježíš smrtí zaplatil za naše hříchy,
Bůh ho zase povolal k životu. Takový byl Boží plán.”
Později se učedníci sešli a vyprávěli si o tom, a tu se Ježíš

náhle objevil mezi nimi. Řekl jim: „Pokoj vám!” Oni
se však velice lekli a domnívali se, že se jim zjevil
nějaký duch.
„Co se lekáte?” otázal se. „Podívejte se na moje
ruce a nohy. Jen si sáhněte, že jsem to skutečně já.
Není to duch nebo přelud.”
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Kde je Ježíš dnes?
V Bibli si přečti Jan 16 a Skutky 1.

„Ježíš se pak se svými učedníky setkával ještě
několik týdnů.”
„Ti museli být šťastni!”
„Ale kde je Ježíš teď?”
„To je dobrá otázka, Jano.”
Ježíš řekl: „Věřte mi, že pro vás bude lepší,

když odejdu. Kdybych zde zůstal, nemohl by
přijít Duch svatý. Odejdu-li, pošlu ho k vám.”
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Když Ježíš ukončil svůj rozhovor s učedníky, zvedl se
před jejich zraky vzhůru a zmizel v oblaku. Pak se vedle nich
postavili dva andělé a řekli jim: „Ježíš od vás odešel do

nebe, aby se jednou vrátil stejným způsobem zpět!”
Přijde den, kdy se Ježíš opět vrátí pro všechny Boží děti.
On zemřel za všechny lidi a chce k sobě vzít každého, kdo v
něho uvěřil a přijal odpuštění hříchů. Potom s ním už navždy
budeme. Pak už nás nic od Boží lásky neodloučí.
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Chci se stát
Božím dítětem,
abych mohl být s
Pánem Ježíšem.

Výborně, Petře! To je nejdůležitější rozhodnutí,
jaké člověk může učinit! Bible nám říká, že hříchy
nás oddělují od Boha. A také v ní čteme: „Jestliže
Krista vyznáváš jako Pána, a opravdu věříš, že jej
Bůh vzkřísil z mrtvých, jsi zachráněn. Kdo věří,
ten je před Bohem spravedlivý a získává
Boží odpuštění.”
Já opravdu věřím
v Pána Ježíše!

(Podle Římanům 10,9-10)

Pak to, Petře, řekni Bohu. On tě vždycky
slyší. On slyší naše prosby a odpovídá
na ně. Opakuj po mně tuto modlitbu:
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Milý Bože, já vím, že jsem hříšný. Rozhodoval
jsem se špatně a nejednal jsem správně. Lituji toho,
a prosím tě, odpusť mi to. Vím, že Ježíš zemřel za
moje hříchy a věřím, že i pro
mne vstal z mrtvých. Chci,
aby se Ježíš stal mým Pánem.
Děkuji ti, že mne miluješ a
učiníš mne svým dítkem. A
teď mne, prosím, naplň tvým
svatým Duchem, kterého
potřebuji, abych měl sílu
poslusluchat tě.
Amen.
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Jé, teď jsem
Boží dítě, že?

Bez diskuze!
A nyní, abys Boha ještě
více poznal, rozmlouvej s
Milovat Boha,
ním v modlitbě a čti o něm
druhým
v jeho knize - Bibli. Bůh v
vyprávět
Jakých
Bibli k tobě bude mluvit a
o Ježíši
sdělí ti mnoho důležitých věcí, tati? a ukazovat jim
věcí, které máš činit.
na jeho lásku
a moc.

Svým učedníkům Ježíš řekl: „Jděte a získávejte mi
následovníky... Učte je zachovávat všechna přikázání,
která jsem vám dal. A spoléhejte na to, že já jsem
vždy s vámi až do konce světa.” (Matouš 28,19-20)
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Když Ježíš odešel do nebe, poslal nám
Ducha svatého. Ten tě povede a naučí tě,
jak o tom mluvit s dalšími lidmi.

Musím
to říct
kamarádům!

Hele, to je
fantastická věc!
A můžeš to
prožít taky!
Uvěřit a
rozhodnout
se stejně jako
já! Modli se a
Bůh tě uslyší.
On tě má rád.
Odpustí ti a
učiní tě svým
dítětem.
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„Zajímej se o Boží knihu.
Začne největší dobrodružství
tvého života!”
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