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Prosím,
ocko.

Martin, Zuzka,
čo sa stalo?

Áno! Najdôležitejší
príbeh z najúžasnejšej
knihy, z Biblie, z
Božieho slova.

Príbeh
z Biblie?
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Sl’úbil si, že
nám porozprávaš
najdôležitejší príbeh,
ktorý poznáš.

Nebude to len
príbeh z Biblie,
ale príbeh
celej Biblie Ako vieš,
o Božom
že Biblia
pláne pre ľudí.
je Božia
kniha?
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Boh
predsa
nepíše
knihy?

Pozri sa, Martin, Boh použil 40
rôznych ľudí, ktorí písali túto knihu
viac než 1500 rokov. Biblia má
66 kníh a všetko v nej dokonale
zapadá do seba. Niečo také mohol
vytvoriť len Boh.
Aký je
vlastne Boh?

Boh sa o nás stará, a keď Ho prosíme o
pomoc, odpovedá nám. Je svätý a čistý. Ty
Ho síce nemôžeš vidieť, ale On všetko vidí a
vie a všetko aj dokáže. Nechajte ocina ten
príbeh vyrozprávať a dozviete sa viac.
Raz dávno Boh stvoril svet a
všetko, čo je na svete. Potom
Boh stvoril záhradu, ktorej dal
meno Rajská. Všetko pripravil
pre veľmi zvláštne stvorenia.

To sme my!
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Stvorenie—
Adam a Eva

Odkaz v Biblii: Genesis 1. a 2. kapitola

Boh povedal: ,,Urobme ľudí, ktorí sa budú
na nás podobať, aby boli podľa nášho
obrazu.” Pán Boh vytvoril telo človeka
z prachu zeme a vdýchol mu dych života
a človek sa stal živou bytosťou.
Z prachu?
Áno, Martin, Boh môže urobiť všetko!
Potom Boh povedal: ,,Nie je dobré, aby
bol človek sám. Urobím mu spoločníka,
ktorý mu bude pomáhať.” A tak Boh uspal
Adama. Zobral jedno z Adamových rebier a
urobil z toho ženu.
Boh priviedol ženu, Evu, k Adamovi ako
jeho manželku.
Uprostred záhrady Boh umiestnil strom
života a strom poznania dobrého a zlého.
Pán Boh však varoval človeka: ,,Môžeš jesť
všetko ovocie, ktoré je v záhrade, okrem
ovocia zo stromu poznania dobrého a
zlého. Ak budeš jesť z jeho ovocia, istotne
zomrieš.”
Adam a Eva žili v záhrade a boli veľmi
šťastní. Boli v Božej blízkosti a mali sa veľmi
dobre. Ale jedného dňa...
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Adam a Eva zhrešili
Odkaz v Biblii: Genesis 3. kapitola

Satan, Boží nepriateľ, sa objavil ako had. Nechcel, aby
Adam a Eva boli s Bohom a poslúchali Ho.
Spýtal sa Evy: „Naozaj vám Boh povedal, že
nesmiete jesť žiadne ovocie, ktoré rastie v záhrade?”
Eva mu odpovedala: „Nesmieme jesť iba zo
stromu, ktorý je uprostred záhrady. Boh povedal, že
nesmieme z neho jesť a ani sa ho dotknúť, lebo ináč
zomrieme.”
„Nezomriete!“ zašepkal had, „stanete sa takými,
akým je Boh.” Eva sa hadom nechala presvedčiť.
Ovocie vyzeralo čerstvé a pekné a urobilo by ju
múdrou! Tak...
NIE! Eva, nejedz to!
To je dobrá rada, Martin, ale ona jedla z toho
ovocia a takisto aj Adam.
Zrazu sa začali báť. Skryli sa pred Bohom,
keď prišiel, aby sa s nimi poprechádzal v záhrade.
Zhrešili, lebo sa rozhodli neposlúchnuť Boha,
preto ich vyhnal z Rajskej záhrady.
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Čože, Boh ich
vyhnal? Už ich
nemiloval?

Ja by som
Satana
nepočúvla!

Videli ešte
niekedy Boha?
Počkajte! Upokojte sa!
Boh ich ešte stále miloval, ale
nenávidel hriech. A ten nás
oddeľuje od Boha.
Prečo tam teda
Boh dal ten
strom?
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Boh miloval
Adama a Evu.
Chcel, aby si sami
vybrali, či Ho budú
milovať a
poslúchať. Ale oni
sa rozhodli, že
Boha neposlúchnu.
Nevedeli, že keď
budú ďaleko od
Boha, buďe to
také hrozné.

Preto, že sa rozhodli
zhrešiť, každý, kto
prišiel po nich, sa
narodil hriešny a
odlúčený od Boha.

To znamená,
že kvôli nim my
nemôžeme byť
s Bohom? To nie
je spravodlivé.
Nielen kvôli nim, Martin.
Všetci hrešíme, keď robíme
nesprávne veci. Neboj sa! Boh
mal nádherný plán ako nás
privedie späť k sebe.
Potreboval však na to jedného
dokonalého človeka.
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Keď bolo všetko
pripravené, Boh začal
svoj plán tým,
že zariadil, aby sa
narodilo dieťa.
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Narodenie Ježiša

Odkaz v Biblii: Matúš 1. kapitola, Lukáš 2. kapitola

Boh dal Márii dieťatko, svojho vlastného Syna. Vybral
Jozefa, aby jej pomáhal starať sa o neho. Pretože to dieťa bolo
Božím Synom, narodilo sa nevinné.
Jozefovi sa vo sne zjavil Pánov anjel a povedal mu:
,,Mária bude mať Syna a ty mu dáš meno Ježiš, pretože
On zachráni svoj ľud od hriechu.” (Ježiš znamená Pán
zachraňuje.)
Tesne pred narodením dieťaťa Jozef a Mária museli odísť
do Betlehema.
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Mária potom v Betleheme porodila svoje prvé dieťa, syna.
Boh poslal anjelov, aby povedali ľuďom o narodení Jeho
Syna. A ľudia putovali, aby uvideli túto úžasnú udalosť: Boží
Syn sa narodil ako dieťa!
Ježiš vyrastal ako vy, deti.
Ocko, chodil Ježiš do školy? Hral sa?
Áno, Martin. Poslúchal svojich rodičov a bol
poslušným synom svojho skutočného Otca, Boha.
A nikdy nezhrešil.
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Ježiš učiteľ

Odkaz v Biblii: Lukáš 2. kapitola, Matúš 22. kapitola, Ján 3. kapitola

Keď mal Ježiš 12 rokov, bol v Jeruzaleme s učiteľmi.
Bol v chráme a diskutoval s nimi o zložitých
otázkach. Všetci, ktorí ho počuli, čudovali sa Jeho
múdrym odpovediam.
Ježiš prospieval múdrosťou a vzrastom. Bol
milovaný Bohom a všetkými, ktorí ho poznali.
Keď mal Ježiš 30 rokov, začal učiť a kázať. Učil
o tom, že Boha zaujíma, ako ľudia premýšľajú a konajú.
Povedal: „Musíš milovať Pána svojho
Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou
a celou svojou mysľou. To je prvé a
najdôležitejšie prikázanie. Druhé prikázanie je
rovnako veľmi dôležité: Miluj svojho blížneho ako
seba samého.”
Ježiš hovoril o Božom nádhernom pláne priviesť
ľudí späť k sebe.
Povedal: „Boh tak miloval svet, že dal svojho
Syna, aby každý kto uverí v Neho nezahynul,
ale mal večný život.”
Oci, ja verím v Ježiša!
Výborne, Zuzka!
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Ježiš uzdraviteľ
Odkaz v Biblii: Matúš 4. a 9. kapitola

Ježiš prišiel tiež kvôli tomu, aby
ľudia poznali, aký je Boh. Ukázal
im, že ich Boh miluje. Dokazoval
Božiu lásku aj tým, že uzdravoval
chorých a nevládnych.
Akákoľvek bola ich choroba
alebo bolesť, aj keď boli
posadnutí démonmi, ochrnutí
alebo mali epilepsiu, Ježiš ich
všetkých uzdravil.
Raz prišlo za Ježišom jedno
knieža a kľaklo si pred Ním na
kolená.
„Moja dcéra zomrela,”
povedal, „ale Ty ju môžeš
znovu oživiť. Stačí, keď
prídeš a položíš na
ňu svoju ruku.”
A tak Ježiš prišiel
do jeho domu.
Chytil dievčatko za
ruku a ona ožila.
Och! Ocko, Ježiš
naozaj uzdravoval ľudí?
Áno, Martinko. Pre
Ježiša nie je nič príliš
ťažké!
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Ježiš robil zázraky
Odkaz v Biblii: Matúš 14. kapitola, Ján 6. kapitola

Ježiš robil aj iné nádherné a zázračné veci. Utíšil
búrku a chodil po vode.
To muselo byť veľmi vzrušujúce!
To teda bolo, Martin. Inokedy prišlo za Ježišom
veľmi veľa ľudí. Viac než päť tisíc. Bolo už dosť neskoro
a Ježišovi učeníci chceli poslať hladných ľudí preč, aby si
kúpili nejaké jedlo.
Ježiš im povedal: „Neposielajte hladných preč,
ale dajte sa im vy najesť.” Andrej Mu povedal: „Je tu
jeden chlapček, ktorý má päť bochníkov chleba a dve
ryby. Neviem, ale či to bude stačiť pre toľ kých.”
Ježiš zobral od chlapca chleby, poďakoval sa Bohu
a rozdal ich ľuďom. Potom urobil to isté aj s rybami a
všetci, ktorí tam boli, sa najedli do sýtosti.
Ježiš potom povedal svojim učeníkom: „Teraz
pozbierajte zvyšky, aby nič z toho nevyšlo nazmar.”
Na začiatku mali len päť bochníkov chleba, ale keď
pozbierali zvyšky, ktoré ľudia nedojedli, naplnili
12 košov.
Takže nakoniec bolo viac košov omrviniek
dohromady, než počet chlebov na začiatku?
Správne, Zuzka. Ježiš im ukázal, že Boh
im môže dať všetko, čo potrebujú.
On urobí to isté aj pre nás, ak
Ho poprosíme.
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Ježiš a deti

Odkaz v Biblii: Matúš 19. kapitola, Marek 10. kapitola

Ježiš ukázal ľuďom, že Boh miluje deti. Uzdravoval ich,
bol rád, keď Mu pománali (napríklad ako ten chlapček
s rybami a chlebom), ba Ježiš dokonca kriesil deti z mŕtvych!
Raz nejakí rodičia priniesli svoje deti k Ježišovi, aby
na ne položil ruky a modlil sa za ne. Ale učeníci ich
nechceli k Ježišovi pustiť, aby Ho neobťažovali.
Keď Ježiš zbadal, čo sa deje, povedal: „Prečo ich
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posielate preč? Nechajte, aby deti prišli ku mne. Kto
nemá vieru ako dieťa, nikdy sa nedostane do Božieho
kráľovstva.” Potom ich zobral do náručia a požehnal ich.
Aj ja tiež chcem, aby ma Ježiš požehnal!
Môže ťa požehnať, Martinko. Ježiš sa nezmenil. Ešte
stále rovnako miluje deti.
To, čo Ježiš robil a učil, sa však nepáčilo každému.
Náboženských vodcov to rozčuľovalo a žiarlili na Ježiša,
pretože ľudia Ho mali radšej než ich. Rozhodli, že sa Ho
zbavia.
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Ježiš zatknutý a odsúdený
Odkaz v Biblii: Lukáš 22. kapitola, Ján 19. kapitola

Jedného večera, keď sa Ježiš rozprával so svojimi
priateľmi, poslali náboženskí vodcovia, ktorí nemali radi
Ježiša, veľký zástup ľudí s kyjakmi a mečmi, aby Ho zabili.
Jeho učeníci sa spýtali: „Pane, máme Ťa brániť?
Máme meče!” Jeden z učeníkov vytiahol meč, vrhol
sa na sluhu a odrezal mu pravé ucho.
Ježiš mu povedal: „Nie! Nechajte ho tak!” Potom
sa Ježiš dotkol toho miesta, kde bolo to ucho
a uzdravil ho.
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Ježiš uzdravil jedného zo svojich nepriateľov?
Áno, Zuzka, pretože Ježiš miluje každého.
Títo ľudia potom chytili Ježiša a zajali Ho.
Predviedli Ho pred Piláta, vládcu toho kraja, a dali Ho
pred súd. Vojaci Ježiša bili, nasadili Mu na hlavu tŕňovú
korunu a vysmievali sa Mu. Potom Pilát prehovoril
k ľuďom.
„Teraz vám dávam Ježiša, pretože si myslím, že
je nevinný.”
„Preč s Ježišom! Ukrižuj ho!“ kričali ľudia.
Potom im Pilát vydal Ježiša, aby Ho ukrižovali.
To nie je správne. Ježiš predsa neurobil nič zlé.
Áno, Martinko, ale nezabúdaj, že Boh mal svoj plán.
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Ježiš zomiera na kríži
Odkaz v Biblii: Lukáš 23. kapitola

Ježiša pribili na kríž.
Ježiš povedal: „Otče, odpusť týmto ľuďom, lebo
nevedia, čo robia.“
Spolu s ním boli odsúdení aj dvaja zločinci. Jeden
z nich, ktorý visel vedľa Ježiša sa Mu posmieval: „Ty
si teda ten Mesiáš, však? (Mesiáš je iba iné slovo pre
Božieho Syna.) Dokáž to a zachráň seba i nás!”
Ale druhý zločinec, ktorý visel po Ježišovej druhej
strane ho karhal: „Čo sa nebojíš Boha, ani keď
zomieraš? My sme robili zle a zaslúžime si smrť, ale
tento muž neurobil nič zlé.” Potom sa obrátil k Ježišovi
a povedal Mu:
„Ježiš, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva.”
Ježiš mu odpovedal: „Uisťujem ťa, že ešte dnes
budeš so mnou v raji.”
Ocko, ten zločinec bol s Ježišom, keď zomrel?
Áno, Zuzka!
Potom Ježiš volal k svojmu Otcovi, k Bohu, a zomrel.
Aha, takže Ježiš je tá osoba v Božom pláne?
Áno, presne tak, Martin. Boh poslal svojho vlastného
dokonalého Syna Ježiša, aby bol smrťou potrestaný
		
namiesto nás za naše hriechy.
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Ježiš je živý

Odkaz v Biblii: Matúš 28. kapitola, Lukáš 24. kapitola

Ježišovi priatelia zobrali Jeho telo a vložili ho do hrobu.
V nedeľu skoro ráno sa vybrali dve ženy k Ježišovmu hrobu.
Zrazu prišlo veľ ké zemetrasenie a anjel Pánov odvalil
kameň od vchodu do hrobu.
„Nebojte sa,” povedal im. „Viem, že hľadáte Ježiša,
toho ukrižovaného. Nie je tu. Vstal z mŕtvych, tak ako
vám povedal. Teraz rýchlo bežte a povedzte to Jeho
učeníkom.”
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To je vynikajúce!
Správne, Martin! Keď Ježiš zaplatil za naše hriechy, Boh
Ho vzkriesil z mŕtvych. To bol Boží plán.
Neskôr, keď sa učeníci rozprávali o týchto udalostiach,
sám Ježiš sa zrazu objavil medzi nimi a povedal: „Pokoj
vám!” Ale všetci sa preľakli, pretože si mysleli, že vidia
ducha.
„Prečo sa bojíte?“ spýtal sa ich Ježiš. „Pozrite na moje
ruky. Pozrite sa na moje nohy. Som to skutočne ja.
Dotknite sa ma a presvedčte sa, že nie som duch!”
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Kde je Ježiš dnes

Odkaz v Biblii: Ján 16. kapitola, Skutky 1. kapitola

Ježiš bol so svojimi učeníkmi niekoľko týždňov.
Tí museli byť naozaj šťastní!
Áno, ale kde je Ježiš teraz?
To je správna otázka, Zuzka.
Ježiš povedal: „Bude lepšie pre vás, keď odídem. Ak
by som neodišiel, Duch Svätý by neprišiel. Keď odídem,
pošlem vám Ducha Svätého a On ostane s vami.”
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Keď Ježiš ukončil rozhovor s učeníkmi, zrazu
spozorovali, ako odchádza do neba a mizne im pred
očami v oblaku. Stáli tam dvaja anjeli a tí im povedali:
„Ježiš odišiel od vás do neba, ale jedného dňa, tak ako
ste Ho videli odchádzať, uvidíte Ho vracať sa naspäť.”
Jedného dňa sa Ježiš vráti späť pre všetky Božie deti.
Božím dieťaťom je každý, kto verí, že Ježiš zomrel za neho
a že má odpustené hriechy. Budeme s Ním naveky a nič
nás už nezbaví Božej lásky!
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Chcem byť Božie
dieťa, aby som mohol
byť s Ním.

To je úžasné, Martin! Toto je najdôležitejšie
rozhodnutie, aké si kedy urobil! Biblia nám hovorí,
že naše hriechy nás oddeľujú od Boha. Je napísané:
„Keď vyznáš svojimi ústami, že Ježiš je Pán, a
uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil
z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na
spravodlivosť a ústami sa
vyznáva na spasenie.“
S tým súhlasím,
pretože naozaj
verím v Ježiša.

Rimanom 10:9-10

Tak to poďme povedať Bohu. On nás vždy
počuje, Martin. Počuje naše modlitby a
odpovedá na ne. Môžeme túto modlitbu
povedať Bohu spolu.
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Drahý Bože, viem, že som hriešnik. Robil
som zlé veci. Ľutujem to. Prosím, odpusť mi.
Viem, že Tvoj Syn Ježiš, zomrel za moje hriechy
a verím, že si Ho vzkriesil
z mŕtvych. Chcem, aby
Ježiš bol mojím Pánom.
Ďakujem Ti za to, že ma
miluješ a že ma prijímaš
za svoje dieťa. Teraz ma,
prosím, naplň svojím
Svätým Duchom, aby som
mal silu vo všetkom Ťa
poslúchať. Amen.
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Och! Teraz som
Božie dieťa, však?

Áno, určite!
Začni lepšie poznávať
Boha. Rozprávaj sa s Ním
Milovať
v modlitbe a čitaj o Ňom
Boha, hovoriť
v Jeho knihe v Biblii. Boh
Ocko, čo
ľuďom o
k tebe hovorí cez Bibliu a sú to za veci,
Ježišovi
a
ukazuje ti tie dôležité veci, ktoré mám
ukázať im
robiť?
			
ktoré chce,
Božiu lásku
aby si
a moc.
robil.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Choďte a čiňte
učeníkov... Učte ich zachovávať všetko, čo som
vám prikázal. A vedzte, že Ja som s vami vždy.”
Matúš 28:19-20
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Keď Ježiš odišiel do neba, poslal nám Ducha
Svätého. On ťa povedie a bude ťa učiť všetko,
čo budeš potrebovať, a dá ti silu, aby si mohol
všetkým hovoriť o Ježišovi.

Chcem o tom
porozprávať
svojim kamarátom.

Počúvaj! Zažil
som teraz
najúžasnejšiu vec.
To isté môžeš
zažiť aj ty!
Môžeš uveriť a
rozhodnúť sa
tak ako ja! Modli
sa a Boh ťa
vypočuje, pretože
ťa miluje.
Odpustí ti tvoje
hriechy a staneš
sa Jeho dieťaťom.
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