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Tieto lekcie sme napísali, lebo sme videli, že mnoho detí nepozná
základné biblické pravdy. Naším prianím bolo vysvetliť ich jednoducho,
krátko a prakticky. Predstavovali sme si, že tieto lekcie nebudú používané
samostatne, ale v spojení s inými lekciami, ktoré stavajú na týchto
základných pravdách.
Zistili sme, že tieto lekcie sa veľmi dobre učia s flashcardovými
lekciami „Stratený a nájdený“, ktoré vydala Detská misia. Posilňujú
vyučované pravdy. Napríklad:

Lekcia I

”Kto je Boh?” rozprávaním o Noáchovom korábe,

Lekcia I

Lekcia II

”Čo je hriech?” rozprávaním o chudobnej vdove
a poslednej minci,

KTO JE BOH ?

Lekcia III

”Kto je Ježiš Kristus?” rozprávaním o Dávidovi
a Mefibóšetovi,

Biblický text pre učiteľa: 1Mojžišova 1; Izaiáš 6; Ján 12,41

Lekcia IV

”Čo učinil Pán Ježiš?” rozprávaním o Saulovom obrátení,

Lekcia V

”Čo je Biblia?” rozprávaním o Onezimovi.

Táto séria základných doktrinálnych lekcií je obzvlášť užitočná pri
5-dňových kluboch, kde vyučujete deti, ktoré majú malé alebo žiadne
vedomosti základných právd. V tomto prípade dopĺňajú učenie série
biblických lekcií. Samozrejme, môžu sa použiť aj v Kluboch Dobrej zvesti,
nedeľných školách a dokonca aj kresťanskí rodičia môžu vyučovať tieto
lekcie doma svoje deti. V akejkoľvek situácii sa používajú, je dobré
pridŕžať sa textu a nepridávať k nemu, aby to nebolo príliš dlhé
a komplikované. Lekcia je pripravená tak, aby jej vyučovanie trvalo
približne 8 minút.
Výtvarníčka Didi Greiner a ja si uvedomujeme našu
nedostatočnosť pri prezentovaní týchto veľkých právd, ako by si zaslúžili.
Predsa však veríme, že cez službu Svätého Ducha tieto pravdy sa stanú
živými pre vás, a potom aj pre deti. Modlíme sa, aby tieto krátke lekcie
pomohli chlapcom a dievčatám k osobnej viere Pána Ježiša ako svojho
Spasiteľa a aby mohli v Ňom rásť.
”Od detstva znáš sväté Písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na
spasenie vierou v Krista Ježiša.” (2.Tim. 3,15)

Obraz I - 1
Dnes budeme rozmýšľať niekoľko minút o veľmi dôležitej otázke:
KTO JE BOH?
Môže mi niekto povedať, kto je Boh?
Ľudia majú najrôznejšie predstavy o Bohu. Niektorí Ho veľmi milujú,
iným je ľahostajný. Jeho meno býva často zneužívané.
Ako sa môžeme dozvedieť, kto je Boh? Pána Boha môžeme skutočne
poznať cez Bibliu. Biblia je Božie Slovo. Hovorí nám, kto je Boh a aký je
Boh.
Obraz I - 2
Biblia nás učí, že Pán Boh je STVORITEĽ, tzn. že stvoril každého
a všetko. Biblia hovorí: ”Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.” a ”
...stvoril Boh človeka...” (1Mojžišova 1,1 a 27).
Z čoho stvoril Pán Boh svet? Z ničoho. Len Pán Boh dokáže niečo
také. Iste ste sa pozerali niekedy na hviezdy alebo na stromy, na zvieratká
alebo na malé dieťatko a pýtali ste sa sami seba: ”Odkiaľ prichádzajú? Kto
ich stvoril?” Odpoveď znie: Pán Boh.
Áno, On stvoril všetko. Niekedy počujeme búrku a vidíme blesky. Vy
ani ja nemôžeme spôsobiť, aby hrmelo a blýskalo sa. Nemôžeme privolať
mraky ani dážď. Kto môže prikázať vetru, aby vial, alebo aby sa zastavil?
Boh je Pánom nad búrkou, bleskami, vetrom, dažďom, kvetinami
i vtáctvom. Keď pomyslíme na naše ruky, oči, uši, na našu pamäť - aké
sme obdivuhodné stvorenia! Nikto okrem Pána Boha nie je schopný
vytvoriť taký zázrak. Boh stvoril všetko. On je silnejší a mocnejší, než si
dokážeme predstaviť.
Obraz I - 3
Možno sa pýtate: ”Kto stvoril Boha? Odkedy je Boh?” Odpoveď znie:
Pán Boh bol a bude vždy. Pán Boh je od vekov na veky. Vždy bol a vždy
bude. Boh bol skôr než svet, ľudia, zvieratá a bude tu vždy.

Však sa vám zdá ťažké pochopiť túto skutočnosť! Viete, že každý
z nás sa narodil jedného dňa: to bol náš začiatok. Pán Boh sa však nikdy
nenarodil a nikdy nezomrie. Toto nemôžeme pochopiť, ale môžeme tomu
veriť, pretože nám to hovorí Biblia: ”Ty si Boh od vekov až na veky.”
(Žalm 90,2)
Obraz I - 4
Práve sme premýšľali, kto je Boh, že Pán Boh všetko stvoril a že žije
od vekov na veky. Viete však, že je niečo, čo Pán Boh nemôže? (Daj
deťom príležitosť k premýšľaniu!)
Pán Boh nevie h r e š i ť . N e m ô ž e urobiť nič zlého. Pán Boh je
čistý a dokonalý. Biblia hovorí, že Boh je svätý. Izaiáš, o ktorom čítame
v Biblii, bol jedným z Božích poslov. Jedného dňa prehovoril Boh
k Izaiášovi vo videní. Videnie je niečo ako sen. V tomto videní videl Izaiáš
Pána, sediaceho na tróne a s Ním dvoch zvláštnych anjelov. Každý anjel
mal 6 krídel: dvoma si prikrýval tvár, dvoma si prikrýval nohy a dve
používal na lietanie. Títo podivní anjeli volali: „Svätý, svätý, svätý je
Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.“ Toto videnie ukázalo
Izaiášovi, aký hriešny a zlý je popri svätom Bohu. Pán Boh je úplne čistý,
dobrotivý, nikdy nehreší. Čo Pán Boh robí, je vždy správne. Poznali ste už
ako Izaiáš, že Boh je čistý a dokonalý? Tento obrázok nám pripomína, že
Boh je oddelený od hriechu.
Obraz I - 5
Ešte niečo iného nás učí Biblia o Bohu: Pán Boh pozná každého a vie
všetko. Pán Boh pozná meno každého z nás a vie všetko o každom z nás.
V Biblii čítame: ”A vám aj všetky vlasy spočítal na hlave” (Matúš 10,30).
Pán Boh vie, čo ľudia robia a čo si myslia. Pán Boh vie o všetkom, čo
sa deje v prírode - i o smrti každého vrabca.
Obraz I - 6
V Biblii čítame: ”Milosti Hospodinovej je plná zem” (Žalm 33,5).
Áno, Pán Boh je dobrý. Všetko, čo stvoril na svete, ukazuje nám Jeho
dobrotu. Keď za chladného dňa presvitne studenými mrakmi slniečko,
hovoríme: ”Aké príjemné je to slnko!” Bez slnka by nebolo života. Keď je
slnko príliš horúce, mraky ho zakryjú a dážď zvlaží zem, hovoríme: ”Ako
dobre, že prší!” Pán Boh nám dáva slnko i dážď.
Z Jeho milosrdenstva máme chlieb, ktorý jeme, priateľov, s ktorými sa
hráme, domov, v ktorom žijeme a ešte mnoho iných dobrých vecí.

Obraz I - 7
Pripomeňme si, že Boh je Stvoriteľ:
• žije od vekov na veky,
• je čistý a dokonalý,
• pozná každého a vie všetko,
• je milosrdný.
Tento podivuhodný Boh miluje teba a mňa.
To je úžasná vec!
Biblia nám hovorí: ”Lebo tak Boh miloval svet, že svojho
jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí
v Neho” (Ján 3,16).

L e k c i a II

ČO JE HRIECH ?
Biblický text pre učiteľa: 3. Mojžišova 13, 45-46; Izaiáš 1, 6
a 18; Lukáš 5, 12-15

Obraz II - 1
Keď Pán Boh stvoril svet, všetky veci na svete boli krásne a dobré.
Prví ľudia boli šťastní. Dnes je na svete mnoho nepekných vecí a ľudia sú
často nešťastní. Počúvame o smútku, nemoci, utrpení a sebectve,
o ukrutnosti a boji. Ako došlo k tomu, že svet sa skazil a ľudia sa stali
nešťastnými?
H r i e c h pokazil krásny, Boží svet. Dnes sa zamyslíme nad tým, čo
je hriech.
Obraz II - 2
Hriech je nedodržiavanie Božích prikázaní (1.Jána 3,4). Pán Boh,
ktorý stvoril svet, povedal ľuďom, ako sa majú chovať. Neskôr im dal 10
prikázaní, ktoré máme tu. (Učiteľ nebude prikázania čítať, ani ich
vykladať)
Pán Boh povedal: ”Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!” - ale my
sme postavili na Božie miesto ľudí a veci. Pán Boh povedal: ”Cti otca
svojho i matku svoju” - ale my neposlúchame svojich rodičov. Boh
povedal: ”Nepokradneš!” - ale my sme kradli. Boh povedal: ”Nevyslovíš
krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!” - ale my sme klamali.
V Biblii dokonca stojí napísané, že keď sme neposlúchli len jedno
Božie prikázanie, previnili sme sa proti všetkým prikázaniam (Jakub 2,10).
Neposlúchali sme Pána Boha, hrešili sme. Pán Ježiš zhrnul raz všetky
Božie prikázania do niekoľkých slov: ”Milovať budeš Pána, svojho Boha,
z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily” a ”Milovať
budeš blížneho ako seba samého!” (Marek 12,30-31). Milovali sme vždy
Pána Boha a svojich blížnych tak, ako to Pán Ježiš povedal?
Obraz II - 3
Keď sa vzďaľujeme od Boha, keď nie sme takí dobrí, ako nás Pán
Boh chce mať, hrešíme. V Biblii čítame: ”Všetci totiž zhrešili a nemajú

slávy Božej” (Rímskym 3,23). Čo to znamená? Tu vidíme veľkú priepasť.
Breh, na ktorom stoja deti, nazveme ”náš život”, druhú stranu pomenujeme
”Božia dokonalosť”. Môžeme sa snažiť byť čistí a dokonalí, konať samé
dobré skutky, ale to všetko je nedostatočné. Môžeme byť veľmi dobrí,
chodiť do kostola, našimi peniazmi pomáhať chudobným a hladujúcim, ale
raz sme porušili Boží zákon, preto sme vzdialení od Božej dokonalosti.
Pán farár sa raz spýtal malého dievčatka: ”Vieš, ako sa človek môže
dostať do neba?”
Dievčatko odpovedalo: ”Keď bude dobrý.”
”Aká dobrá musíš byť, aby si sa tam tiež dostala?” pýtal sa ďalej farár.
”Celkom dobrá,” odpovedalo dievčatko.
”Si taká dobrá?” spýtal sa jej farár.
”Ó, nie!” mienilo dievčatko.
”Ani ja nie som dosť dobrý, aby som mohol prísť do neba,” povedal
pán farár.
Dievčatko vzhliadlo prekvapene. Keď ani pán farár nie je dosť dobrý,
aby mohol prísť do neba, potom kto to má dokázať? Pán farár jej vysvetlil,
že do neba môžeme prísť len skrze Pána Ježiša, ktorý nám môže odpustiť
naše hriechy.
Všetci sme sa vzdialili od Božej dokonalosti.
Obraz II - 4
Čo zapríčinil náš hriech? Hriech skazil náš život tak, že nemáme
radosť, ani pokoj, aký by sme mali mať. Hriech zraňuje našich blížnych,
hriech nás vzďaľuje od Boha. Boh je svätý a nenávidí hriech. Boh a hriech
sú nezlučiteľní. My v skutočnosti neustále hrešíme a neposlúchame Pána
Boha. To je veľmi vážne. Hriech si zaslúži trest. Hriech je ako hrozná
nemoc, ktorá sa neustále zhoršuje, až zničí celý náš život. My nedokážeme
prestať hrešiť, aj keď sa akokoľvek namáhame. I keď nechceme, robíme
zlé veci. Keď vyrastieme, náš život nebude lepší, ale horší. S hriechom
v našom živote sa nemôžeme priblížiť k Bohu. Sme nečistí. V skutočnosti
si zaslúžime byť oddelení navždy od Pána Boha.
Obraz II - 5
Nie je to preto, že robíme hriešne, zlé veci - ale my S M E hriešni.
Narodili sme sa v hriechu, narodili sme sa s niečím, čo nás núti robiť zlé
namiesto dobrého. V Biblii čítame: ”Srdce je klamné nado všetko a zradné
je - kto sa v ňom vyzná?” (Jeremiáš 17,9). Zlé veci, ktoré robíme,
pochádzajú z nás, z nášho zlého srdca. Premýšľali ste, ako sa naučí malé

dieťatko nepočúvať mamičku a otecka, klamať a mať zlú náladu?
Nemuselo chodiť ani do školy, aby sa naučilo také niečo. Hriech je v jeho
srdci a čoskoro sa prejaví i v jeho živote.
Obraz II - 6
My sa nemôžeme ubrániť hriechu. Robíme zlé veci a musíme sa
hanbiť za ne pred Bohom. Zmeniť sa nie je v našej moci, ale Pán Boh má
takú moc. My bojujeme s našimi blížnymi - niekedy sa snažíme zraniť ich
slovami alebo dokonca päsťami. Berieme veci, ktoré nám nepatria.
Podvádzame, keď sa chválime, čo všetko sme sami dokázali. Poznáme
i iné hriechy, ako žiarlivosť, nenávisť, sebectvo, zlé myšlienky, nadávanie
a zlé reči. Všetky tieto zlé veci sú proti Bohu. Viete, čo je najväčší hriech?
Nemilovať Pána Ježiša. Pán Boh nás tak veľmi miloval, že poslal svojho
Syna, Pána Ježiša, aby za nás zomrel. Poprosil si Ho, aby sa stal tvojím
Spasiteľom? Miluješ Pána Ježiša? Ak Ho nemiluješ, dopúšťaš sa
najväčšieho hriechu.
Obraz II - 7
Čo si počneme, keď sme zistili, že sme hriešnici? Obrátime sa od
nášho hriechu k Bohu. Biblia nám hovorí, čo sa stalo s jedným
malomocným, ktorý prišiel k Pánu Ježišovi. Malomocenstvo je strašná
choroba, na ktorú ľudia i umierajú. Pán Ježiš práve kázal v Galilei, keď
tento muž pokľakol pred Ním: ”Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť,” zvolal.
Ten chorý človek mal zakázané ukázať sa v meste, pretože bol malomocný,
ale prišiel, pretože vedel, že potrebuje byť uzdravený. Prišiel taký, ako bol,
plný malomocenstva. Nesnažil sa skrývať svoje malomocenstvo.
Ako prichádzame k Pánu Ježišovi? Máme k Nemu prísť takí, akí sme,
povedať mu o svojich hriechoch a prosiť, aby nás očistil od nich.
V Biblii čítame o tomto malomocnom, že „Ježiš ”vystrel ruku, dotkol
sa ho a povedal: ‘Chcem, buď čistý.’ A malomocenstvo hneď odišlo od
neho.” (Lukáš 5,13). V tom okamihu bol malomocný úplne uzdravený.
Chceš prísť k Pánovi Ježišovi a povedať: ”Pane, som hriešnik, Ty ma
môžeš očistiť?” Pán Ježiš povedal: ”Kto prichádza ku mne, nevyhodím
ho.” (Ján 6,37). Ak si sa odvrátil od hriechu a hľadáš u Neho spasenie,
nepošle ťa preč. Byť oslobodený od hriechu je prekrásny zážitok, dokonca
omnoho krajší, než byť uzdravený od malomocenstva.
Ak chceš dnes poprosiť Pána Ježiša, aby ťa zachránil a nevieš, ako to
urobiť, príď po ukončení besiedky ku mne. Porozprávame sa a ja pokúsim
sa pomôcť ti.

L e k c i a III

KTO JE JEŽIŠ KRISTUS ?
Biblický text pre učiteľa: Matúš 17, 1-9; Ján 1, 1-12; Zjavenie
1, 9-18
Obraz III - 1
Viete, kto je najdôležitejšou osobou zo všetkých ľudí na svete? Viete,
kto sa odlišoval od všetkých ostatných ľudí? Áno, Pán Ježiš. Nikto sa
nenarodil ako On, nik nežil ako On, nik nezomrel ako On, nik nevstal
z mŕtvych ako On. To je iste dosť dôvodov, aby sme sa trochu zamysleli
nad Ním.
Keď Pán Ježiš žil na zemi, videlo Ho veľké množstvo ľudí a Pán Boh
nechal mnoho z toho, čo ľudia videli a počuli, zapísať do knihy - do Biblie.
Poznáte z Biblie nejaký príbeh, ktorý nám rozpráva o Pánu Ježišovi?
Obraz III - 2
Povedali sme si už, že Ježiš je Boží Syn a je Bohom. V Biblii stojí:
„Ním povstalo všetko.“ (Ján 1, 3) - On je stvoriteľ. Ďalej čítame: ”On je
pred všetkým” (Kolosenským 1,17). Trvá od vekov až na veky. Vždy bol
a vždy bude. Nemá začiatok ani koniec.
Biblia hovorí, že je čistý a dokonalý (Židom 7,26),
Biblia hovorí, že je všemohúci (Filipským 3,21),
Biblia hovorí, že je Emanuel - Boh s nami (Matúš 1,23), že je Boh
(Židom 1,8). Pán Ježiš povedal o sebe, že je Boh (Ján 10,30-33). To je tiež
dôvod Jeho odlišnosti.
Raz, keď Pán Ježiš bol na zemi, zjavil svoju slávu trom zo svojich
najbližších priateľov. Vzal Petra, Jakuba a Jána so sebou na vrch. Tam
pokľakol a modlil sa. Aj učeníci sa modlili. Tu sa stalo niečo zvláštne.
Tvár Pána Ježiša začala žiariť jasne ako slnko. I Jeho šaty žiarili. Pre samú
žiaru Ho Peter, Jakub a Ján sotva mohli vidieť. Vtedy na tomto vrchu
prehovoril i Pán Boh z neba a Povedal: ”To je môj milý Syn, toho
poslúchajte!”
Učeníci nikdy nezabudli, čo videli vtedy. Mnoho rokov neskôr napísal
Peter: ”Boli sme očitými svedkami Jeho velebnosti.” (2.Petra 1,16). Peter
si zapamätal pohľad na Ježišovu slávu.

Obraz III - 3
Je podivuhodné, že Boží Syn sa stal človekom. Boh zázrakom stvoril
telo pre Pána Ježiša, aby sa narodil ako malé dieťatko v Betleheme. Pán
Ježiš mal mamičku ako každé iné dieťatko, ale nemal žiadneho otca. Jeho
otcom bol Boh. Aká zmena to musela byť pre Pána Ježiša, keď opustil svoj
prekrásny domov v nebi a zostúpil na hriešnu zem. Pán Ježiš opustil svoju
slávu a narodil sa v maštali. Prišiel nám povedať, aký je Pán Boh
a zachrániť nás z hriechu. V tú noc, keď sa Pán Ježiš narodil, anjeli
spievali. Pán Ježiš bol pravý Boh a pravý človek
Obraz III - 4
Pán Ježiš nezostal malým dieťatkom. Vyrástol a žil dokonalý život.
Aký prekrásny život to bol! Raz utíšil Pán Ježiš rozbúrené more, inokedy
nasýtil päť tisíc ľudí piatimi chlebmi a dvoma rybami. Uzdravil chorých a
vzkriesil mŕtvych. Porazil Satana, Božieho nepriateľa. Mal moc odpúšťať
hriechy. Bol najmúdrejším učiteľom - ”Nikdy človek nehovoril tak, ako
hovorí tento.” (Ján 7,46). Pretože žil na tejto zemi ako človek, rozumie
nám dokonale. Vie, čo znamená, keď je človek v pokušení urobiť niečo
zlého. Vie, čo je byť nenávidený, chudobný a hladný, byť zosmiešňovaný,
alebo dokonca bitý. V celom svojom živote Ježiš ale nikdy nezhrešil ani
myšlienkou, ani slovom, ani skutkom. On jediný dokonale plnil Božie
prikázania. Ježiš žil dokonalý život.
Obraz III - 5
Pán Ježiš prišiel len preto, aby sa stal naším Spasiteľom - aby nás
oslobodil od hriechu a zla v našom živote.
Nikto iný nemohol zaplatiť vysokú cenu za hriech.
Len On mohol otvoriť bránu nebies a vpustiť nás
dovnútra.
Stáročia pred Ježišovým príchodom nariadil Pán Boh, aby ľudia
prinášali jahniatka a obetovali ich za svoje hriechy. Prečo? Pretože Biblia
hovorí, že ”bez vyliatia krvi niet odpustenia hriechov” (Žid. 9,22). Krv
musela byť obetovaná. Keď jahniatko umieralo za hriechy človeka, bol to
obraz toho, čo sa malo stať jedného dňa: Pán Ježiš mal zomrieť za náš
hriech. Krv jahniatok nemohla zmyť hriechy. V Biblii je Pán Ježiš
nazývaný Božím Baránkom. Pán Boh zložil všetok náš hriech na svojho
Syna. Pán Ježiš zaplatil za náš hriech, za naše zlé činy, svojou vlastnou
krvou. Pán Ježiš však vstal z mŕtvych. On je živý a jediný Spasiteľ - jediný,
kto nás môže zachrániť z hriechu.

Obraz III - 6
Pán Ježiš je Kráľ kráľov. Rozprávali sme si, ako sa Pán Ježiš stal
človekom a ako žil na tejto zemi; Ježiš zomrel na kríži, aby zaplatil za náš
hriech. Pán Boh Ho vzkriesil z mŕtvych, aby žil večne. Je teraz Pánom
všetkého. Je vládcom vesmíru. Pisateľ poslednej knihy Biblie, muž menom
Ján, hovoril, ako sa mu zjavil Pán Ježiš:
Jeho oči boli ako plameň ohňa,
Jeho nohy, podobné kovu, rozžeravenému vo vyhni,
Jeho hlas ako hukot príboja,
Jeho tvár jasná ako poludňajšie slnko.
Keď Ján uvidel mocného a slávneho Krista, padol k Jeho nohám ako
mŕtvy. Takýto je Ježiš dnes: Kráľ kráľov a Pán pánov.
Obraz III - 7
V Biblii čítame: ”Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený” (Skutky
16,31). Čo znamená ”veriť v Pána Ježiša?”
Chcel by som použiť príklad rozbitých hodiniek. Kam pôjdeme
s rozbitými hodinkami - k mäsiarovi alebo k pekárovi? Nie. Pôjdeme
k hodinárovi. Ukážete mu hodinky na ruke a požiadate ho, aby ich opravil
na ruke? Nie. Zložíte si hodinky z ruky, podáte ich hodinárovi
a prednesiete mu svoje prianie. Hriech rozbil náš život. Kto môže opraviť
náš život? My sami nie, ale Pán Ježiš, Boží Syn. Jedine On nám môže
pomôcť. Čo urobíme, keď prídeme k Pánu Ježišovi? Poprosíme Ho, aby
nás spasil a prevzal úplnú kontrolu nad naším životom. Inými slovami:
odovzdáme Mu svoj život a budeme Mu dôverovať, že ho opraví. Keď Mu
budeme takto dôverovať, naše hriechy nám budú odpustené. Pán Boh nás
učiní svojimi deťmi, dá nám nový život a jeho Svätý Duch bude prebývať
v nás.
Chceš poprosiť Pána Ježiša, aby ťa spasil? V Biblii čítame: ”Ver
v Pána Ježiša Krista a budeš spasený!”

L e k c i a IV

ČO UČINIL PÁN JEŽIŠ ?
Biblický text pre učiteľa: Ján 19. a 20. kap.; Skutky 1, 8-11
Obraz IV - 1
Bola raz kvočka s desiatimi malými kuriatkami pod krídlami. Suchá
tráva, v ktorej kvočka sedela, sa chytila a behom niekoľkých minút
vyhorelo celé priestranstvo. Nasledujúceho dňa sa vrátil sedliak domov
a našiel na dvore mŕtvu kvočku. Opatrne ju nadvihol a malé kuriatka,
schované pod krídlami, vybehli zdravé. Kvočka zomrela, ale kuriatka boli
zachránené. Kvočka mohla pred ohňom uletieť, ale zostala sedieť.
Obetovala svoj život, aby kuriatka nezhoreli.
To mi pripomína, čo Pán Ježiš urobil pre nás. Zomrel, aby nás
zachránil z hriechu, aby sme neboli potrestaní.
Obraz IV - 2
V Biblii čítame: ”Kristus zomrel za naše hriechy” (1. Korintským
15,3). Na Veľkú noc si pripomíname Kristovu smrť a vzkriesenie.
Spomínate si, čo sa stalo? Ježiš Kristus bol zajatý, bitý a bičovaný, aj keď
ani Jeho nepriatelia nemohli nájsť nič, z čoho by Ho mohli obžalovať.
Vojaci Ho vyviedli na vrch za mestom Jeruzalemom, vtĺkli Mu klince do
rúk a do nôh, pribili Ho na kríž. Šesť hodín visel Ježiš na kríži - od deviatej
ráno do tretej popoludní. Na poludnie sa zotmelo. Prečo? Pretože Pán Boh
zložil na Pána Ježiša náš hriech podľa svojho zasľúbenia v Biblii.
Bolo to, ako by Boh vzal do jednej ruky všetok hriech tých, ktorí
verili v Boha pred Ježišovým príchodom a do druhej ruky hriech tých, ktorí
uveria v budúcnosti a obe tieto plné ruky zložil na hlavu umierajúceho
Pána Ježiša.
Pán Ježiš zomrel za nás na kríži, vzal na seba náš trest. Biblia nám
hovorí: ”Krv Krista Ježiša, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu”
(1.Jána 1,7). Nakoniec zvolal Pán Ježiš: ”Dokonané je!” (Ján 19,30)
a ”Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.” (Lukáš 23,46). Potom
zomrel. Život Mu nevzali ľudia. Keby bol chcel, bol by mohol zostúpiť
z kríža!!! On však vedome položil svoj život za nás.

Obraz IV - 3
Telo Pána Ježiša bolo sňaté z kríža a uložené v hrobe - v dutej skale.
Veľký kameň bol privalený ku vchodu jaskyne. Pán Ježiš však nezostal
v hrobe. Nie je mŕtvy. Pán Boh Ho vzkriesil z mŕtvych, aby žil večne. Aký
vzácny div! Ježiš vstal a po svojom zmŕtvychvstaní sa ukázal svojim
učeníkom i mnohým iným ľuďom. Videli Ho, hovorili s Ním, dotýkali sa
Ho, jedli s Ním.
Pretože Pán Ježiš vstal z mŕtvych, vieme, že je skutočne Boží Syn a že
všetko, čo povedal, je pravda. Pretože Pán Ježiš vstal z mŕtvych, vieme, že
cena za náš hriech je plne zaplatená. Telo Pána Ježiša je v nebi.
Obraz IV - 4
Štyridsať dní po zmŕtvychvstaní, keď Pán Ježiš hovoril so svojimi
učeníkmi, začalo Jeho telo naraz stúpať hore, vyššie a vyššie, až Ho zakryl
mrak a učeníci Ho stratili z dohľadu. Pán Ježiš opustil tento svet. Vrátil sa
späť do neba ku svojmu Otcovi. Jeho podivuhodné telo je teraz v nebi.
Obraz IV - 5
Keď sa Pán Ježiš vrátil do neba, dostal od Boha Otca najčestnejšie
miesto v nebi. Ježiš je Kráľom kráľov, Pánom všetkého, Živý na veky. Vo
všetkom nám rozumie a za tých, ktorí Ho poznajú a milujú, prihovára sa
u Boha Otca. Pretože Pán Ježiš je živý na veky, je schopný nám
kedykoľvek pomôcť. (Židom 2,18; 4,15; 4,16; 7,25)
Obraz IV - 6
Ľudia chceli vždy vedieť, čo sa stane v budúcnosti. Viete, aká je
najdôležitejšia udalosť budúcnosti? Pán Ježiš príde znovu na túto zem, nie
ako malé dieťatko, ale vo veľkej moci a sláve. Nevieme, kedy sa to stane mohlo by sa to stať i dnes. On sľúbil: ”Zase prídem a poberiem vás k sebe,
aby ste aj vy boli tam, kde som ja.” (Ján 14,3). Pán Ježiš príde
predovšetkým preto, aby vzal do neba tých, ktorí Mu patria. Príde tiež
súdiť tých, ktorí Ho neprijali za svojho Spasiteľa. Príde vládnuť ako Kráľ.
Obraz IV - 7
Si pripravený na Jeho príchod? Keby prišiel dnes, mohol by si ísť
s Ním do neba ako všetci tí, ktorí Mu patria? Alebo ti bude musieť
povedať: ”Nikdy som vás neznal; odíďte odo mňa páchatelia neprávosti!”
(Matúš 7,23)

Ako sa môžeme pripraviť na stretnutie s Pánom Ježišom? Musíme
veriť, že Pán Ježiš je Boží Syn a že vzal trest za náš hriech na kríž. Musíme
sa na našej zlej ceste obrátiť a dôverovať Pánu Ježišovi, že nás zachráni
z hriechu. Nestačí veriť, že sa Ježiš narodil v Betleheme, žil dokonalý
život, zomrel na popravisku, vstal z mŕtvych a vstúpil na nebo.
V skutočnosti si Mu ešte neuveril, pokiaľ Mu nedôveruješ, že ťa zachránil
z tvojho hriechu. Ak chceš, aby ťa Pán Ježiš spasil, môžeš Mu povedať:
”Milý Pán Ježiš, ja som hriešnik. Ďakujem, že si zomrel za mňa na kríži.
Prosím Ťa teraz, zachráň ma z môjho hriechu.”
V Biblii čítame: ”Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo,
bude spasený.” (Rímskym 10,13).

Lekcia V

ČO JE BIBLIA ?
Biblický text pre učiteľa: 2 Timoteovi 3, 14-17; 2 Petra 1, 1921
Obraz V - 1
Keby vaša mamička a otecko odcestovali ďaleko, nemohli by ste už
hovoriť s nimi každý deň. Keby vám chceli odkázať niečo dôležité,
napísali by vám list. Pán Boh nám chcel tiež oznámiť dôležité veci, ale
nemohol sa nám ukázať, pretože je Duch (Ján 4,24) a pretože Jeho sláva je
taká veľká, že by sme ju nezniesli. Pán Boh si našiel iný spôsob. Poslal
nám dlhý list, aby sme si ho prečítali a dozvedeli sa, čo chce, aby sme
robili. Jeho ”listom” je Biblia. Áno, Biblia je Boží list pre nás.
Obraz V - 2
Pán Boh nenapísal svoj list perom, ako by sme to urobili my.
V rôznych dobách si vybral štyridsať mužov, ktorí Ho milovali a viedol ich
k napísaniu jednotlivých biblických kníh (2.Petra 1,21). Prvá časť Biblie
bola napísaná asi pred 3400 rokmi a posledná časť asi o 1500 rokov
neskôr. Pán Boh viedol všetko, čo bolo napísané. Bdel nad každým
slovom, ktoré bolo napísané (2.Timoteovi 3,16): Pán Boh dbal na to, aby sa
nestratilo, čo bolo napísané, aby spisy zostali zachované a mohli byť
vytlačené v našej Biblii. Biblia je pravé Božie Slovo.
Áno, Biblia je Božie Slovo. Keby Pán Boh prehovoril k nám dnes
hromovým hlasom z neba, toto Jeho Slovo by nemohlo mať väčšiu moc
než to, ktoré Boh povedal touto knihou. Biblia je v každej jej časti Božím
Slovom. To ju odlišuje od všetkých ostatných kníh na svete.
Obraz V - 3
Myslíš si, že ľudia, ktorí písali Bibliu, sa pri písaní dopustili chýb?
Nie, Pán Boh dával pozor, aby nerobili chyby. Celá Biblia je pravdivá. Ako
to vieme?
Jeden dôvod je, že Pán Ježiš nám to hovorí a čo On povedal, je
pravda. Povedal napríklad: ”Tvoje slovo je pravda” (Ján 17,17). Božie
Slovo, Biblia, je pravda.

Druhý dôvod je, že Biblia rozpráva o veciach, ktoré sa majú stať
v budúcnosti a mnohé sa skutočne už stali. Napríklad: stovky rokov pred
príchodom Pána Ježiša na zem bolo v Biblii popísaných asi tridsať rôznych
príhod o Ňom, ktoré sa mali stať. Všetko, čo bolo napísané v Biblii, stalo
sa presne tak.
Po ďalšie vieme, že Biblia je pravdivá preto, lebo nám ukazuje,
ako nám môžu byť odpustené naše hriechy a zmenený náš život, keď
prijmeme Pána Ježiša za svojho Spasiteľa. Ľudia sa obracajú k Pánu
Ježišovi a skutočne sú im odpustené hriechy a ich život sa zásadne mení.
I to je dôkaz, že Biblia je pravdivá.
Obraz V - 4
Stalo sa vám už, že vám niekto sľúbil niečo a potom nedodržal sľub?
Niekedy ľudia hovoria veci, ktoré nemôžu splniť. Božie Slovo, Biblia, je
iné. Božie Slovo sa nemení - je večné. I keby vás všetci sklamali,
pamätajte, že Pán Ježiš povedal: ”Moje slová nepominú” (Matúš 24,35).
Božie Slovo je večné. Ľudia sa snažili zabrániť, aby bola Biblia
vytlačená, snažili sa ju spáliť. Pred dvesto rokmi povedal jeden muž
(Voltaire): ”O sto rokov už nebude nikto čítať Bibliu.” Ale Biblia je dodnes
čítaná a tlačená v mnohých jazykoch a to viac, než akákoľvek iná kniha.
Ľudia majú radi Bibliu, pretože je to Božie Slovo a môžete sa celkom
spoľahnúť na to, že to bude tak navždy.
Obraz V - 5
Biblia je dokončená kniha - je celá. Pán Boh varoval, aby nikoho
nenapadlo k nej niečo pridávať alebo niečo uberať. (Zjavenie 22,18-19).
V tejto jednej knihe, Biblii, je 66 kníh. Každá z nich má svoje vlastné
meno. Pán Boh spôsobil, že pisatelia týchto kníh napísali všetko, čo On
chcel, aby sme vedeli. Biblia nás napomína, aby ”ste bojovali o vieru”
(Júdov 3). Raz navždy nám Pán Boh ukázal, čo máme veriť a čo máme
robiť. Biblia je jediný Boží list. Ostatní ľudia môžu písať a hovoriť
prekrásne myšlienky, ale to všetko nie je ako Boží ”list”.
Obraz V - 6
Táto prekrásna kniha, Biblia, môže zmeniť náš život. Je to mocné
Slovo, ktoré nám ukazuje náš hriech, vedie nás k novému životu v Kristu
a dáva nám silu žiť ako kresťania. Biblia je skutočne ”mocou Božou je ono
na spasenie” (Rímskym 1,16).

Hlavným cieľom Biblie je viesť nás k Pánu Ježišovi, aby sme sa Jemu
odovzdali a žili pre Neho (Ján 20,31). Biblia nám hovorí príbeh
o chlapcovi Timoteovi, ktorému mamička a babička čítavali z Biblie.
Timoteus sa odovzdal Pánu Ježišovi a Pán Ježiš ho očistil od hriechu.
Neskôr sa stal misionárom, chodil po svete a rozprával ľuďom o Pánu
Ježišovi. Timoteov život je príkladom, čo môže urobiť Pán Ježiš.
Chceš, aby Pán Boh zmenil tvoj život? Potom urob, čo urobil
Timoteus a mnoho ostatných ľudí, i ja sám: ver Biblii, odvráť sa od svojho
hriechu a požiadaj Pána Ježiša, aby prišiel do tvojho srdca a do tvojho
života. V Biblii čítame, že On ”aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze
Neho pristupujú k Bohu.“ (Židom 7,25). Ak sa chceš o tom podrobnejšie
porozprávať so mnou, príď za mnou po ukončení besiedky.
Obraz V - 7
Čo máme robiť s Bibliou?
Čítať ju a počúvať, keď ostatní predčítavajú z Biblie.
Čo by ste si asi mysleli, keby ste napísali niekomu list a on by sa ani
neobťažoval prečítať si ho? Pán Boh si praje, aby sme Bibliu čítali často pokiaľ možno každý deň.
Biblii máme veriť. Nemôžeme vždy rozumieť všetkému, čo stojí
v Biblii, ale máme vziať Pána Boha za slovo. Nech ostatní pochybujú, keď
chcú, ale v našej mysli musí pevne utkvieť, že Biblia je Božie Slovo.
Zvlášť Boží nepriatelia sa snažia vnútiť nám pochybnosti o tom, čo stojí
v Biblii.
Mali by sme sa učiť naspamäť verše z Biblie. Nemôžeme všade nosiť
Bibliu so sebou, ale keď vieme niektoré verše naspamäť, nosíme ju
v našom srdci. To sa páči Pánu Bohu.
Máme poslúchať Bibliu. Keď čítame alebo počúvame slová Biblie,
máme sa nechať poučiť a chovať sa podľa toho. Keď budeme robiť, čo si
Pán Boh praje, budeme naozaj šťastní.

Dúfam, že budeš môcť pravdivo povedať:
„Ó, ako milujem tvoj zákon ó, ako milujem Bibliu.“

