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noc

Biblii pre deti
predstavuje

mieste na kopci. Jej 
smutné 
hore 
scénu. Jej syn 
zomieral. Tá 
matka bola Mária 
a
miesta, kde bol 

pribitý 
na 

stalo? Ako mohol 

takým 
hrozným

spôsobom?
Ako mohol

Boh 
aby bol Jeho

syn pribitý na a
zomrel tam? Pomýlil 

tom, kým 
bol? Zlyhal Boh?
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nesmiete ho .



Neskôr v tú noc sa

do Getsemanskej
záhrady. , 
ktorí boli s ním
zaspali. Môj, 

modlil sa
Nech ma 

minie tento kalich. 
Ale nie moja, ale 
nie ako ja chcem, 
ale ako ty 

so Povedal 
im nádherné veci o Bohu a Jeho 

milujú. Potom 
z chleba a vína. To

,
a

Jeho krv boli
dané aby mohli

hriechy.

dní predtým 
ako zabitý, 

natrela 
nohy,

sa . Urobila 
dobrý skutok, povedal Urobila 
to na môj pohreb. slová.

a ! naliehal Peter. 
,

z

z
strieborných zradí 

Nie! Boh nezlyhal. 
Ani 

.

Simeon povedal jeho 
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piláta, rímskeho správcu. 
Pilát 

.
Ale 

!
ho!

A práve vtedy kohút 
zakikiríkal. Peter si 

slová a horko zaplakal.

Zástup vzal do domu. Tam sa
vodcovia dohodli, by mal . 

, pri
ohnisku pre
sluhov, stál

Peter a
pozeral sa.

Vedel
ani

hriechom. 

ich nechceli. odhodil 

obesil sa .

Trikrát sa zadívali na Petra a povedali
si bol s trikrát zaprel, presne

tak ako to predtým
o povedal.

Peter sa dokonca
zaklínal a

zaprisahával.

Zrazu do záhrady zástup
vedený . neodporoval
ale Peter ucho jednému . 

sa potichu dotkol jeho ucha
a uzdravil ho. vedel, 

jeho zatknutie bolo 
vôle.
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Skoro ráno, v

od hrobu. sa 
pozreli 
tam 

Rímski vojaci potom 

a A
tak sa nik nemohol 

ani von.

Vedel 
neho 

boli dvaja
. Jeden veril

Raja. Druhý nie.

Aké smutné by to 
bolo, keby toto bol 
koniec príbehu. Ale 

nádherné. 

,
a zomrel. Jeho dielo 
bolo 
Priatelia Ho 
pochovali v
súkromnom 
hrobe.

Pilát to napokon vzdal a odsúdil 
Vojaci 

Urobili krutú 
korunu z
a nasadili mu ju na hlavu. 
Potom Ho pribil na 

aby zomrel.
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On nazýva hriech. 

a

a
a

Tebou. 
Amen. Ján 3:16

rozprávaj sa s Bohom.

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

Bola to pravda. 
Odpustil Petrovi to, ho zaprel. Svojim
eníkom povedal aby o povedali . 

Potom sa vrátil do neba .

Prvá noc

Príbeh z slova Biblie

sa nachádza v

26-28, 22-24, 
Ján 13-21

robí 119:130

a plakala. Zjavil 

!
ZO SMRTI!
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