
Zivot Pána Ježiša Krista 

Podľa evanjelia sv. Matúša Marka, Lukáša a Jána 

Toto je pravdivý pn'beh o Ježišovi Kristovi. 
Žil pred 2000 rokmi v Palestíne, ned'aleko 
Jeruzalema. 

Ježiš bol priateľom 
wetkých. Miloval 

tých, ktorí 
potrebovali Jeho 

pomoc. 

Pn'beh sa začína Jeho narodením v malom mestečku Betleheme ... 
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Jozef a Mária milovali Pána Boha. 
Každý rok chodili do Jeruzalema na 
bohoslužby. Dieťa Ježiš išlo s nimi. 
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Váš dvanásťročný syn má 

obdivuhodné znalosti o 

Bohu a Jeho zákonoch. 

Pán Ježiš pomáhal svojmu ot
�=-----"""'""" covi v jeho tesárskej práci až 

do svojich tridsiatich rokov. 
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Keď mal tridsať rokov, vybral si 
niekoľk� mužov za pomocníkov, aby 
s Ním chodili po Palestíne a rozprávali 
ľuďom o Bože" láske. 

Ale Pán Ježiš má moci nad morom. 
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Vietor a vlny okamžite prestali. 

Kto je to, t.e Ho dokonca 

vietor i more poslúcha? 



Pán Ježiš robil mnoho zázrakov. Vždy poukazoval na lásku Božiu. Jedného 
dňa taký zástup zaplnil vnútrajšok domu, že nemocný človek nemohol byť 
prenesený dovnútra. 
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Tri roky Pán Ježiš uzdravoval 
nemocných, vracal slepým zrak a 
pomáhal chudobným. 



Pán Ježiš vždy učil ľudí o Pánu Bohu. Raz v 
noci prišiel tajne k Ježišovi Nikodém, 
židovské knieža. Položil Mu niekol1co 
otázok a Pán Ježiš mu na ne odpovedal. 
Ako sa môžem stať skutočným dieťaťom 
Božím? 

<.: / 
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Ty si sa raz narodil z 
I

I 

porernských rodičov. Ale 
teraz musíš získať od 

Boha nový život 

Toto sa stalo nedávno pred 
tým, než vojaci a zlí ľudia 
zajali Ježiša a odviedli Ho, 
aby bol odsúdený. 

\_ 
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Nikodém sa udivil. Prečo by mal Pán Ježiš 
zomierať za jeho hricc 
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Pán Ježiš bol privedený k najvyžšiemu 
náboženskému súdu. Hovorilo sa tu o Nom 
mnoho lží a nakoniec najvyžší kňaz zvolal ... 

Neskôr Pilát, rímsky guvernér zistil, že Pán Ježiš skutočne 
neurobil nič zlého. Aby však uspokojil ľudí, dal Pána Ježiša 
zbičovať. Vojaci Mu nasadili na hlavu korunu upletenú z 
ostrých tŕňov. 
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Zástupy ľudí pozorovali Pána Ježiša, ako nesie ťažký 
kríž ulicami Jeruzalema. Bol odsúdený k smrti. Kríž bol 
veľmi ťažký a ľudia, ktorí si spomínali na Jeho dobre 
skutky, plakali. Vedeli, že Jeho ruky a nohy budú pribité 
ku krížu. 
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Spolu s PánomJežišom 
boli ukrifuvmí dYAja lotri. 
Jeden z nich ruto\"dl svoje AIIIDIN'!S 

hriechy. 

Dnes bude tvoj 
duchso��'v} 

rajL_/ 

Pán Ježiš sa v 
hrozných boles
tiach pozrel 
dole na zástup 
ľudí pod 
krížom. 

Boh tak miloval 
svet, Ie svojho 
syna, Pána 
Ježiša poslal, 
aby zomrel za 
všetko ľudstvo. 

To bolo na poludnie. Potom zahalila zem podivná tma, ktorá trvala tri hodiny. 
Pán Ježiš zvolal k Bohu ... 

� 
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Vojaci, ktorf PánaJe2a ukrižovali sa divili 
tomu, čo sa prihodilo. 
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J.:udia � ol)6šťali miesto, kde 
Pln Jeliš 7.0IĎrel. 

Jeden bohatý muž z Jeruzalema, 
ktorý miloval Pána Ježiša, išiel sa 
opýtať guvernéra ... 



Tak bol Pán Ježiš pochovaný v hrobe, ktorý strážili 
vojaci. Ľudia, kton nenávideli Pána Ježiša, si m -.. 
leli, že Ho už nikdy neuvidia. 

Ale tretieho dňa po Ježišovej smrti, prišiel anjel Boží a odvalil kameň 
z hrobu. Stal sa veľký :zázrak! Pán Ježiš vstal z mŕtvych. 

V ten daň ráno prišlo 
k hrobu niekoľko 
nešťastných Ježišových 
priateliek, ale hrob bol 
otvorený a nikoho v ňom 
nebolo. Vydesilo ich to. 
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Pán Ježiš bol skutočne mow živý! Ale ani 
jeho učeníci tomu nechceli veriť. On 
hovoril a jedol s nimi, aby im dokázal, že 
Ho Boh skutočne vzkriesil z mftvych. 

Etc štyridsať dní zostal Pán 
Ježiš na zemi. Potom, jedného 
dňa, bolo to neďaleko 
Jeruzalema, rozlúčil sa so 
svojimi priateľmi a Boh Ho vzal 
hore do neba. Ale prv ako ich 
opustil, sľúbil im, že jedného 
dňa opäť príde a poberie k sebe 
do neba všetkých tých, ktorí sú 
Božími dietkami. 
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Spoj body, 
začni číslom 1, uvidíš obrázok o narodení Ježiša. 
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Ako môžeš stre1núť najdôležitejšiu osobu 

dejín- Ježiša Krista? 

Ked' si prečital t6to knižku, dozvedel si sa viac o Ježišovi. Dočital si sa o Jeho živote. 
Prečital si si ukážku Jeho učenia a videl si ako Ježiš meni životy ľudi. 

Spoznávaním Jeiiša, Božieho Syna. 
Poznať Ježiša je dôležité, ale oveľa dôležitejšie je, aby si Ho spoznal osobne. On chce 
byť tvojim Spasiteľom a Pánom. Chce ti odpustiť hriechy. Chce, aby si s Nim večne žil. 

Počúvaním Ježišových slov: 
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto veri v 
Neho nezahynul, ale mal večný život." (Ev. Jána 3,16) 

Ježiš na inom mieste povedal: 
,,Ja som cesta, pravda a život. Nikto nepride k Otcovi, len skne mňa." (Ev. Jána 14,6) 

Ján, jeden z Ježišových učeníkov, to vysvetlil takto: 
„Boh nám dal večný život, a ten život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život, kto nemá 
Syna, nemá život." (1. Ep. Jána 5,11-12) 
Nikto z nás nie je dokonalý. Všetci robime zlé rozhodnutia. Všetci robime zlé veci. Biblia 
ich nazýva hriechom. Trest za hriech je smrť, večné oddelenie od Boha. Ale my 
nemusime byť takto potrestani, Ježiš vzal náš trest na seba, ked' wmrel na križi. On 
zomrel, aby sme my mohli žiť! V Ježišovi môžeme mať večný život. Bez Neho nemáme 
vôbec žiadnu nádej na večný život. Ako môžeš prijať dar večného života? Ako môžeš 
požiadať Ježiša, aby sa stal tvojim Spasiteľom? 

Počúvaj slová Pavla, ďalšieho z prvých nasledovníkov Ježiša: 
,,Ak vyznáš svojimi ústami: 'Ježiš je Pán' a uveriš vo svojom srdci, že Ho Boh vzkriesil z 
mftvych, budeš zachránený." (Ep. Rimanom 10,9) 
,,Každý, kto vzýva meno Pánovo, bude zachránený." (Ep. Rimanom 10,13) 

Chceš prijať Božiu ponuku? 

Postupuj nasledovne: 
1. Priznltj, že tak, ako my všetc� aj ty si zhrešil a čaká ťa trest za tvoje hriechy. 
2. Ver, že Ježiš je Boži Syn. Ver, že On wmrel na križi, aby si nemusel byť potrestaný. 

Ver, že vstal z mftvych, aby ti dal večný život. 
3. Popros Ježiša, aby ti odpustil hriechy a stal sa tvojim Spasiteľom a Pánom. 

Ježiš povedal: 
,,Pravdu vám hovorim, kto veri vo mňa, má večný život." 
Ja verim! Požiadal som Ježiša, aby sa stal mojim Spasiteľom a Pánom. 

PODPIS DÁTUM 



Narodenie Ježiša 

Mária kolísala, Jozef stlmil svetlo 
dopadaj6ce na jasle. Pastieri 6ctivo 
hľadeli na dieťa Ježiša. 

2v tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta 
vykonať súpis ľudu po celom svete. 2Tento 

grrysúpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius.
A všetci šli dar sa zapísať, každý do svojho mesta 

'\rybrál sa aj J02ef z galilejského mesta Nazareta 
do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá 
Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a 
rodu, 5aby sa dal zapísať s Máriou, svojou
manželkou, ktora bola v požehnanom stave.
6Kým tam boli, nadišiel Jej čas pôrodu. 71 porodila
svojho prvorodeného syna, zavinula ho do 
plienok a uložila do Jasieľ, lebo pre nich nebolo 
miesta v hostinci. 

\r tom Istom kraji boli�tieri, ktorí v noci bdeli
a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov 
anjel a ožiarila Ich Pánova sláva. Zmocnil sa Ich 
veľký strach, 10aJe anjel lm povedal: ,,Nebojte sa. 
Zvestujem vám veľkú radosť, letora bude patriť 
všetkým ľuďom: 11Dnes sa vám v Dávidovom 
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. 12 A toto vám 

bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do
plienok a uložené v Jasliach." 13A hneď sa k
anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, 
zvelebovali Boha a hovorili: 

14,,stáva Bohu na vf'sostiach a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle." 

15Ked' anjeli odišli od nich do neba, pastieri si 
povedali: ,,Pod'me teda do Betlehema a pozrime, 
čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán."
16Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa 
uložené v Jasliach. 17Ked' ich videli, vyi:ozpravali,
čo lm bolo povedané o tomto dieťati. 18A všetci,
ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri 
rozprava!!. 19 Ale Mária zachovávala vše� tieto
slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. 0ras. 
tieri sa potom vratili a oslavovali a chválili Boha 
za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo 
povedané. 

Lulclš 2, 1-20 
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