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Žena stála na hlučnom  
mieste na kopci.  Jej  
smutné oči pozerali  
hore na strašnú  
scénu.  Jej syn  
zomieral.  Tá  
matka bola Mária  
a stála neďaleko  
miesta, kde bol  
Ježiš pribitý  
na kríž. 



Ako sa to všetko 
stalo?  Ako mohol 
Ježišov nádherný 
život skončiť takým  

hrozným 
 spôsobom? 
  Ako mohol 
 Boh dovoliť 

 aby bol Jeho  
syn pribitý na kríž a 
zomrel tam?  Pomýlil 
sa Ježiš v tom, kým 
bol?  Zlyhal Boh? 



Nie!  Boh nezlyhal.  
Ani Ježiš neurobil 
žiadnu chybu.  Ježiš 
od začiatku vedel že 
ho usmrtia bezbožní 
ľudia.  Dokonca už 
keď bol Ježiš 
bábätko, starý muž 
Simeon povedal jeho 
matke, že ju čaká 
veľa smútku. 



Niekoľko dní predtým  
ako bol Ježiš zabitý,  
prišla jedna žena a natrela  
mu voňavú masť na nohy,  
sťažovali sa apoštoli.  „Urobila  
dobrý skutok,” povedal Ježiš.  „Urobila  
to na môj pohreb.”  Aké zvláštne slová. 



Potom Judáš, jeden 
z dvanástich Ježišových 
učeníkov sa dohodol 
z veľkňazmi, že za 30 
strieborných zradí 
Ježiša. 



Na slávnosť židovskej Paschy 
Ježiš posledný krát večeral  
so svojimi učeníkmi.  Povedal  
im nádherné veci o Bohu a Jeho 
prisľúbeniach tým, ktorí Ho 
milujú.  Potom im Ježiš dal jesť  

z chleba a piť z vína.  To 
 im malo pripomínať, 

 že Ježišovo telo a 
 Jeho krv boli 

 dané aby mohli 
 byť odpustené 

 hriechy. 



Potom Ježiš povedal svojim priateľom, že Ho zradia 
a že utečú preč.  „Ja neutečiem!” naliehal Peter.  
„Predtým ako kohút zakikiríka tri razy ma zaprieš,” 
povedal Ježiš. 



Neskôr v tú noc sa 
Ježiš išiel modliť  
do Getsemanskej 
záhrady.  Učeníci, 
ktorí boli s ním 
zaspali.  „Môj,  
Otče,” modlil sa 
Ježiš, „...Nech ma 
minie tento kalich.  
Ale nie moja, ale  
nie ako ja chcem,  
ale ako ty chceš.” 



Zrazu do záhrady vošiel zástup 
vedený Judášom.  Ježiš neodporoval 
ale Peter odťal ucho jednému mužovi.  
Ježiš sa potichu dotkol jeho ucha  
a uzdravil ho.  Ježiš vedel,  
že jeho zatknutie bolo  
súčasťou Božej vôle. 



Zástup vzal Ježiša do veľkňazovho domu.  Tam sa 
židovskí vodcovia dohodli, že Ježiš by mal zomrieť.   

Neďaleko, pri 
 ohnisku pre 
 sluhov, stál 

 Peter a 
 pozeral sa. 



Trikrát sa ľudia zadívali na Petra a povedali: „Ty  
si bol tiež s Ježišom!”  Peter trikrát zaprel, presne  

tak ako to predtým 
 Ježiš o ňom povedal. 

  Peter sa dokonca 
 zaklínal a 

 zaprisahával. 



A práve vtedy kohút 
zakikiríkal.  Peter si 
spomenul na Ježišove 
slová a horko zaplakal. 



Judášovi to bolo tiež ľúto.  
Vedel, že Ježiš sa neprevinil 
žiadnym zločinom ani  

hriechom.  Judáš zobral späť 
30 strieborných ale kňazi  

ich nechceli.  Judáš odhodil 
peniaze, odišiel von a  

obesil sa . 
 



Kňazi priviedli Ježiša pred 
piláta, rímskeho správcu.  
Pilát povedal: „Nenachádzam 
na tomto mužovi žiadnu vinu.”   

Ale dav ďalej kričal: 
„Ukrižuj ho! 
  Ukrižuj ho! 



Pilát to napokon vzdal a odsúdil 
Ježiša na smrť na kríži.  Vojaci 
Ježiša bili, pľuli mu do tváre, 
bičovali Ho.  Urobili krutú  
korunu z dlhých ostrých tŕňov 
a nasadili mu ju na hlavu.   
Potom Ho pribil na  
kríž aby zomrel. 



Ježiš vždy vedel, že zomrie takýmto spôsobom.  
Vedel tiež, že Jeho smrť prinesie odpustenie pre 
hriešnikov, ktorí mu budú dôverovať.  Vedľa neho  

boli ukrižovaní dvaja 
 zločinci.  Jeden veril 

 Ježišovi a šiel do 
 Raja. Druhý nie. 



Po hodinách utrpenia Ježiš 
povedal: „Je dokonané,” 
a zomrel.  Jeho dielo  
bolo dokončené.   
Priatelia Ho  
pochovali v  
súkromnom  
hrobe. 



Rímski vojaci potom 
zapečatili hrob 
a strážili ho.  A  
tak sa nik nemohol 
dostať ani dnu,  
ani von. 



Aké smutné by to 
bolo, keby toto bol 
koniec príbehu.  Ale 
Boh urobil niečo 
nádherné.  Ježiš 
nezostal mŕtvy. 



Skoro ráno, v prvý deň v týždni, 
našli niektorí z Ježišových 
učeníkov kameň odvalený  
od hrobu.  Keď sa  
pozreli dnu, Ježiš  
tam už nebol. 



Jedna žena zostala pri hrobe 
a plakala.  Zjavil sa jej Ježiš!  
Natešene to bežala oznámiť 
ostatným učeníkom.  „JEŽIŠ 
ŽIJE!  JEŽIŠ SA VRÁTIL 
ZO SMRTI!” 



Ježiš sa čoskoro ukázal aj svojim učeníkom  
a ukázal im rany, ktoré mal na rukách od klincov.   

Bola to pravda.  JEŽIŠ BOL OPAŤ ŽIVÝ!   
Odpustil Petrovi to, že ho zaprel.  Svojim uč 
eníkom povedal aby o Ňom povedali každému.   

Potom sa vrátil do neba odkiaľ prišiel. 



Prvá veľká noc 
 

Príbeh z Božieho slova – Biblie 
 

sa nachádza v 
 

Matúš 26-28, Lukáš 22-24,  
Ján 13-21 

„Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených  
robí rozumnými.”  Žalm 119:130 



60 54 

Koniec 



Biblia nám rozpráva nádherný príbeh o našom nádhernom  
Bohu, ktorý nás stvoril a chce aby sme Ho poznali. 

 
Boh vie, že sme urobili zlé veci, ktoré On nazýva hriech.   

Trest za hriech je smrť.  Ale Boh nás tak veľmi miluje, že  
poslal svojho jediného Syna, Ježiša aby zomrel na kríži a bol 
potrestaný za naše hriechy.  Ježiš sa potom vrátil do života 

a vystúpil do neba!  Ak uveríš Ježišovi a poprosíš ho o  
odpustenie svojich hriechov, On ti odpustí!  Príde a bude  

žiť s tebou teraz a ty budeš žiť s Ním, navždy. 
 

Ak veríš, že toto je pravda, povedz Bohu: 
Drahý Ježiš, verím, že ty si Boh, že si stal človekom, že si  

zomrel za moje hriechy a teraz opäť žiješ.  Prosím, príď do  
môjho života a odpusť mi hriechy, aby som teraz mohol mať  
nový život a jedného dňa odísť k Tebe a byť s Tebou navždy.  
Pomôž mi poslúchať Ťa a žiť s Tebou ako Tvoje dieťa.  Amen. 

 
Čítaj Bibliu a rozprávaj sa s Bohom každý deň.   Ján 3:16 
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