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PÁN BOH STVORIL SVET AJ VŠETKO ŽIVÉ  1

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
–1. Kniha Mojžišova 1:1

Lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebe -
siach aj na zemi. . . . –Kolosenským 1:16

Ste požehnaní Hospodina, Stvoritel’a neba i zeme.
Nebesá sú nebesami Hospodinovými a zem dal
synom l’udským. –Žalmy 115:15, 16

Zem bola dokonalá, ked’ ju Pán Boh dal človekovi. Čítaj
d’alej a uvidíš, čo sa stalo.



2                BOH STVORIL AJ NÁS

Potom riekol Boh: ‘Učiňme človeka na svoj obraz,
podl’a našej podoby, aby vládol . . . nad celou zemou. . . .

–1. Kniha Mojišova 1:26



ČLOVEK SA STAL ŽIVOU DUŠOU         3
Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme

a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek
stal živou dušou*. –1. Kniha Mojžišova 2:7

Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku
byt’ osamote; učiním mu pomoc. . . . Vtedy Hospodin
Boh dopustil na človeka tvrdý spánok; ked’ zaspal,
vyňal mu jedno rebro a jeho miesto uzavrel mäsom. Z
rebra, ktoré Hospodin Boh vyňal človeku, utvoril ženu
a priviedol ju k človekovi.

–1. Kniha Mojžišova 2:18, 21, 22

*Živá duša znamená, že niekde budeme večne žit’.



4  ADAM A EVA NEPOSLÚCHLI PÁNA BOHA

My by sme nikdy nemali počúvat’ na hlas Satana.



Hospodin Boh pojal človeka a umiestil ho v záhrade
Éden, aby ju obrábal a strážil. Potom Hospodin Boh
rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš
jest’, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jest’,
lebo v deň, ked’ budeš z neho jest’, istotne zomrieš.

–1. Kniha Mojžišova 2:15-17

HAD, TIEŽ NAZÝVANÝ DIABOL ALEBO SATAN, POCHY-
BOVAL O BOŽEJ AUTORITE A KLAMAL.

Had však povedal žene: Vôbec nezomriete. Ked’ žena
videla, že by bolo dobre jest’ zo stromu, že je pre oči
zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a
jedla; potom dala aj svojmu mužovi. . . a aj on jedol.

–1. Kniha Mojžišova 3:4, 6

5



6            ADAM A EVA UŽ NEMOHLI
ZOSTAŤ V ZÁHRADE

. . . Hospodin Boh ho poslal von zo záhrady Éden
obrábat’ pôdu, z ktorej bol vzatý. . . . Na východ od
záhrady osadil cherubov s blýskavým plamenným
mečom, aby strážili cestu k stromu života.

–1. Kniha Mojžišova 3:23, 24



BOL TO VERU SMUTNÝ DEŇ PRE CELÉ 7
ĽUDSTVO, KEĎ ADAM A EVA ZHREŠILI

. . . Skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a
skrze hriech smrt’, - a tak smrt’ prešla na všetkých
l’udí. . . . –Rímskym 5:12

Zapamätaj si:
Každý človek sa rodí s hriešnou prirodzenost’ou a preto

 jedného dňa zomrie, pretože smrt’ prišla skrze hriech. 



8 BOH VŠAK UŽ MAL SVOJ PLÁN AKO NÁS
YSLOBODIŤ Z HRIECHU – POSLAL

SVOJHO JEDINÉHO SYNA

Porodí Syna a dáš 
Mu meno Ježiš; lebo 
On  vyslobodí svoj l’ud
z ich hriechov.

–Ev. podl’a Matúša 1:21

Boží Syn musel vstúpit’ medzi l’udí
ako diet’a, aby sa s nami stotožnil.

Lebo v Ňom [v Kristu Ježišori] prebýva všetka plnost’
božskosti telesne. –Kolosenským 2:9



PÁN JEŽIŠ JE BOH– 9
V ĽUDSKEJ PODOBE

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha, a Boh bol
to Slovo. A to Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi
nami. . . . –Evanjelium podl’a Jána 1:1, 14

Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo. . . : Ajhl’a, panna
počne a porodí Syna a dajú Mu meno Emanuel; to v pre-
klade znamená: Boh s nami.

–Evanjelium podl’a Matúša 1:22, 23

Lebo diet’a sa nám narodilo, Syn nám je daný; na jeho
pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný
radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

–Izaiáš 9:6



10 JEŽIŠ KRISTUS –
DOKONALÁ OBEŤ ZA NÁS

. . . Ktorý nepoznal hriechu. . . . –2. Korintským 5:21

On nikdy hriechu neučinil. . . .
–1. list Petra 2:22

Žiadna obet’, ktorú by bol človek
priniesol, nemohla byt’ dostatočne
DOKONALÁ, aby odstránila hriech.

Lebo krv býkov a kozlov nemôže
zahladit’ hriechy.

–List Židom 10:4

Ježiš je Baránok Boží. “Ajhl’a, Baránok Boží, ktorý sníma
hriech sveta.” –Evanjelium podl’a Jána 1:29b



JEŽIŠ DAL SVOJ ŽIVOT, 11
ABY NÁS ZACHRÁNIL

Pán Ježiš bol pribitý na drevený kríž, pretože krutí l’udia Ho
nenávideli. Ale Jeho smrt’ bola v Božom pláne. Ježiš dobrovol’ne
položil svoj život, aby vyslobodil z hriechu teba i mňa. Ježiš
povedal: Nikto mi ho neberie [môj život], ja ho kladiem
 dobrovol’ne. Mám moc ho dat’ a mám moc ho zase vziat’. . . .

–Evanjelium podl’a Jána 10:18

SME VYKÚPENÍ KRVOU BOŽIEHO BARÁNKA
. . . Vykúpení ste boli nie porušitel’nými vecmi, striebrom alebo

zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného
Baránka. –1. list Petra 1:18, 19

ŽIADNA INÁ OBEŤ NEMÔŽE ODSTRÁNIŤ HRIECH
. . . Sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval

svoje telo. –List Židom 10:10



12  . . . O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze
Neho, ked’ sme teraz ospravedlnení Jeho krvou.

—Rímskym 5:9

Tento lotor
uveril v
Ježiša a
bol 
zachrá-
nený.

“ . . . Veru ti
hovorím, dnes
budeš so
mnou v raji.”

–Ev. podl’a 
Lukáša 23:43

Tento lotor
neuveril v
Pána Ježiša,
preto nebol
zachránený.

Pane, rozpomeň sa na mňa, ked’
prídeš do svojho král’ovstva 

. . .Kristus umrel za nás, ked’ sme ešte boli hriešni [nepo-
slušní voči Pánu Bohu]. —Rímskym 5:8



KTO VERÍ V BOŽIEHO SYNA, 13
MÁ VEČNÝ ŽIVOT

“Lebo tak Boh miloval svet,
že svojho jednorodeného
Syna dal, aby nezahynul, ale
večný život mal každý, kto
verí v Neho.”

–Evanjelium podl’a Jána 3:16

Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do král’ovstva
svojho milovaného Syna. V Ňom máme vykúpenie*,
odpustenie hriechov. –Kolosenským 1:13, 14

*Vykúpenie znamená, že človek je znova kúpený.



14     PÁN JEŽIŠ VSTAL Z MŔTVYCH!

Anjel povedal ženám:
“Vy sa nebojte, lebo
viem, že hl’adáte Ježiša,
toho ukrižovaného. Niet
Ho tu, lebo vstal, ako
bol povedal; pod’te,
vid’te miesto, kde
ležal.”

–Ev. podl’a Matúša 28:5, 6



PÁN JEŽIŠ VYŠIEL Z HROBU 15
“Ja som . . . ten Živý; bol som mtvy, a hl’a, som živý na

veky vekov a mám kl’úče smrti a podsvetia.”
–Zjavenie Jána 1:18

“ . . . Pretože ja žijem, aj vy budete žit’.”
–Evanjelium podl’a Jána 14:19

Kristus premohol smrt’ a má kl’úče od smrti, preto sa jej už ne-
musíme bát’.

V deň, ked’ by som sa mal bát’, ja v Teba dúfam.
–Žalmy 56:4

(Vid’ Božie zasl’úbenia na strane 46.)

JEŽIŠ ŤA MÔŽE ZACHRÁNIŤ A MODLÍ SA ZA TEBA
On však, pretože zostáva na veky. . . môže dokonale spa-

sit’ tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, ked’že vždy
žije, aby sa prihováral za nich. –List Židom 7:24, 25



16                   TY A JA MÔŽEME MAŤ
VEČNÝ ŽIVOT

Tento chlapec zvolil správne a kráča k večnému životu.

Ktorou cestou kráčaš? 

Ježiš Kristus je CESTA
k večnému ŽIVOTU s
Bohom.

Diabol (Satan) je cesta
do večnej SMRTI.



“. . . Vyvol’te si dnes, komu chcete slúžit’. . . . ”
‒Kniha Józuova 24:15

“. . . Vyvol’ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje
potomstvo.” ‒5. Kniha Mojžišova 30:19

PÁN JEŽIŠ JE CESTA K VEČNÉMU ŽIVOTU
A nieto spasenie v nikom inom, lebo nebolo dané pre

l’udí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjst’
spasenia. ‒Skutky apoštolov 4:12

“Ja, ja som HOSPODIN, a okrem mňa nieto Spasitel’a.”
‒Izaiáš 43:11

AKO SA ROZHODNEŠ TY?               17



18 PREČO MUSÍME ZVOLIŤ PÁNA JEŽIŠA,
AK CHCEME MAŤ VEČNÝ ŽIVOT?

1. Pán Ježiš prišiel na svet.
“. . . Ja som prišiel, aby mali život. . . . ”

‒Evanjelium podl’a Jána 10:10

2. Pán Ježiš nás miloval a zomrel za 
nás.

. . . Syn Boží, ktorý si ma zamiloval a
seba samého vydal za mňa.

‒Galatským 2:20

Ježiš sa stal človekom, s mäsom a krvou
ako my. Aby smrt’ou zničil toho, čo má 



moc smrti, to jest diabla, a aby oslobodil tých,
ktorých strach pred smrt’ou zotročoval po celý
život. ‒List Židom 2:14, 15

3. Jedine krv Pána Ježiša rieši naše hriechy.

. . . Krv mocou života pôsobí zmierenie.
‒3. Kniha Mojžišova 17:11

. . . Krv Ježiša, Jeho Syna, očist’uje nás od každého
hriechu. ‒1. list Jánov 1:7

. . . V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie
hriechov. ‒Kolosenským 1:14

19



4. Kristus vstal z mŕtvych. 

Lebo vieme, že Kristus, ktorý
vstal z mŕtvych, viac nezomiera
a smrt’ už viac nepanuje nad
Ním. ‒Rímskym 6:9

A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe,
ale tomu, kto bol za nich umrel a z mŕtvych vstal.

‒2. Korintským 5:15

Ježiš povedal: “. . . Pretože ja žijem, aj vy budete žit’.”
‒Evanjelium podl’a Jána 14:19

20



5. Musíme mat’ Ducha Kristovho v nás, aby sme  
boli vzkriesení k večnému životu (žili večne).

Kristus vo vás, nádej slávy. ‒Kolosenským 1:27c

A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša
vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrtel’né telá oživí svojím
Duchom, prebývajúcim vo vás.

‒Rímskym 8:11

VIEŠ, ČI DUCH KRISTOV PREBÝVA V TEBE?

. . . Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je Jeho
[nepatrí Kristovi]. ‒Rímskym 8:9

21



AKO MÔŽEŠ ZÍSKAŤ
VEČNÝ ŽIVOT

Už zo skutkov
chlapca dá sa 
poznat’, či je jeho
konanie čisté a
správne.

‒Príslovia 20:11

“Má Pán Ježiš, má mňa rád, v Písme svätom dal to znat’.”

22

Sleduj pokyny
od 24 strany.



PÁN JEŽIŠ MILUJE VŠETKY DETI          23

Ale Ježiš zavolal si ich a povedal: Dovol’te dietkam
prichádzat’ ku mne, a nebráňte im, lebo takých je
král’ovstvo Božie. ‒Evanjelium podl’a Lukáša 18:16

“Tak nie je vôl’a vášho Otca v nebesiach, aby
zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých.”

‒Evanjelium podl’a Matúša 18:14

Nezáleží na tom, kto si a kde bývaš, Pán Ježiš t’a miluje
a zomrel za teba. On chce, aby si Jeho lásku opätoval.
Dokážeš to tým, že Ho budeš poslúchat’.

“Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.”
‒Evanjelium podl’a Jána 14:15



24                   AKO MÔŽEŠ NÁJSŤ
CESTU K BOHU

1. Priznaj, že si hriešnik (že si neposlúchal Pána Boha).
Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.

‒Rímskym 3:23

2. Pod’ k Bohu skrze Ježiša.
Jeden je totiž Boh, jeden aj prostredník medzi Bohom a

l’ud’mi, človek Kristus Ježiš. ‒1. list Timoteovi 2:5

Preto aj môže dokonale spasit’ tých, čo skrze Neho
pristupujú k Bohu. . . . ‒List Židom 7:25

Ježiš povedal: “. . . Kto príde ku mne, nevyhodím ho.”
‒Evanjelium podl’a Jána 6:37



“Preto kajajte a obrát’te sa,
aby vám boli zahladené
hriechy. . . . ”

‒Skutky apoštolov 3:19

. . . Pán . . . vám zhovieva, lebo
nechce, aby niekto zahynul, ale
aby sa všetci dali na pokánie.

‒2. list Petra 3:9

4. Vyznaj svoje hriechy
Pánovi Ježišovi.

(Vyznat’ hriechy znamená priznat’
si ich.)

Ak vyznávame 
svoje hriechy, 

On je verný a   
spravodlivý, aby

nám odpustil
hriechy. . . .

‒1. list Jánov 1:9

253. Čiň pokánie zo svojich hriechov.
(Činit’ pokánie znamená ol’utovat’

svoje hriechy a opustit’ ich.)



26 Na nasledujúce riadky napíš 9. verš z 1. listu Jánovho, 
ktorý sa nachádza na obrázku na predchádzajúcej stránke.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

5. Opust’ svoje hriechy.
(Opustit’ znamená vzdat’ sa ich a nevracat’ sa k nim.)

Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mat’ úspech; kto
však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. ‒Príslovia 28:13

Odstúp od zlého a čiň dobré. . . . ‒Žalmy 37:27



6. Ver v Pána Ježiša
Krista.

. . . Ak ústami vyznávaš
Pána Ježiša a v srdci veríš,
že Ho Boh vzkriesil z
mŕtvych, budeš spasený.

‒Rímskym 10:9

. . . “Ver v Pána Ježiša
Krista a budeš spasený ty
aj tvoj dom.”

‒Skutky apoštolov 16:31

Lebo milost’ou ste
spasení skrze vieru. . . ;
je to dar Boží; nie zo
skutkov, aby sa nikto
nechválil.

‒Efezským 2:8, 9

27



28 7. Prijmi Pána Ježiša do svojho srdca a života.
Len ty môžeš otvorit’ dvere svojho srdca a pozvat’

Pána Ježiša dnu. Ježiš povedal:
“Hl’a, stojím pri dverách a
klopem. Ak niekto počuje môj
hlas a otvorí dvere, vojdem k
nemu a budem stolovat’ s ním a
on so mnou.”   ‒Zjavenie Jána 3:20

Ale tým, čo Ho prijali, dal moc
stat’ sa dietkami Božími, tým, čo
veria v Jeho meno.

‒Evanjelium podl’a Jána 1:12



MODLITBA                           29
Ak si sa ešte nikdy nemodlil a potrebuješ nejaký vzor, môžeš

sa modlit’ nasledujúcimi slovami:

Drahý Pane Ježišu,
Ďakujem Ti, že si zomrel na kríži,

aby si odstránil moje hriechy.
Ľutu jem všetko zlé, čo som urobil.
Pro sím, vstúp do môjho srdca a
života a zostaň v ňom navždy.
Verím, že práve teraz si očistil
moje srdce. Prijímam Ťa za svojho
osobného Spasitel’a a Pána.
V mene Pána Ježiša Krista, amen.



30      AK SI PRIJAL PÁNA JEŽIŠA KRISTA
DO SVOJHO SRDCA, MÁŠ VEČNÝ ŽIVOT

. . . Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho
Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho,
nemá života . . . . ‒1. list Jánov 5:11, 12

“. . . Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma
poslal, . . . prešiel zo smrti do života.” ‒Ev. podl’a Jána 5:24

Ked’ tvoje telo zomrie, budeš v prítomnosti Pána Ježiša
(2. Korintským 5:8). . . . Kristus vo vás, nádej slávy.

‒Kolosenským 1:27

Ak si poprosil Pána Ježiša o odpustenie svojich hriechov a ak veríš
v Neho ako v svojho Spasitel’a, potvrd’ to svojím podpisom: 

_____________________________________________________



AKO NASLEDOVAŤ PÁNA JEŽIŠA           31

Čítaj si Bibliu (Božie Slovo) a
zachovávaj ho vo svojom
srdci. Uč sa spamäti tie verše,
ktoré ti nejakým spôsobom
pomáhajú. (Mnohé sú v tejto
brožúrke.)

Každé písmo, vdýchnuté od
Boha, je aj užitočné učit’,
karhat’, napravovat’ a
vychovávat’ v spravodlivosti.

‒2. list Timoteovi 3:16



Ďakuj Mu za všetko dobré v živote. Oslavuj
Ho za to, čo pre teba urobil a za to, že
zachránil tvoju dušu. Pros Ho o veci, ktoré
potrebuješ. Modli sa v mene Pána Ježiša
Krista.

. . . Za čokol’vek prosíme podl’a Jeho vôle,
počuje nás. –1. list Jánov 5:14

. . . Modlite sa za seba navzájom . . . .
–List Jakuba 5:16

“. . . Modlite sa za tých, ktorí vás pre -
nasledujú a vám sa protivia.”

‒Evanjelium podl’a Matúša 5:44

32            HOVOR S PÁNOM JEŽIŠOM
KEDYKOĽVEK V MODLITBE



MODLITBA, KTORÚ PÁN JEŽIŠ          33
UČIL SVOJICH UČENÍKOV

(Učeník je ten, kto nasleduje Pána Ježiša.)

Pán Ježiš povedal svojim učeníkom:
“Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v 
nebesiach! Posvät’ sa meno Tvoje! Príd’ král’ovstvo
Tvoje! Bud’ vôl’a Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!
Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpust’
nám viny naše, ako aj my odpúšt’ame vinníkom 
svojim! I neuvod’ nás do pokušenia, ale zbav nás
zlého! Lebo Tvoje je král’ovstvo i moc i sláva na
veky. Amen.” ‒Evanjelium podl’a Matúša 6:9-13

Túto modlitbu by si sa mal naučit’ spamäti. Veriaci sa ju často
modlia spoločne.



34             DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ
NÁS UČÍ AKO ŽIŤ
(2. Kniha Mojžišova 20)

Prvé štyri prikázania hovoria o našom vzt’ahu k Bohu
1.  Nebudeš mat’ iných bohov okrem mňa!

2.  Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho . . . ;
nebudeš sa im klaňat’ ani im slúžit’.

3.  Nebudeš brat’ meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo.

4.  Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a svät’ ho!

Ďalších šest’ prikázaní hovorí o našom vzt’ahu k iným
l’ud’om



(pokračovanie)                      35

5.  Cti otca svojho i matku svoju.
6.  Nezabiješ.
7.  Nescudzoložíš. (Cudzoložstvo je nevernost’ v man 

želstve.)

8.  Nepokradneš.
9.  Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.

10.  Nepožiadaš. . . nič, čo patrí tvojmu blížnemu.

POSLUŠNOSŤ BOHU JE PODMIENKOU
VYPOČUTIA MODLITIEB

. . . A o čokol’vek prosíme, berieme od Neho, pretože
zachovávame Jeho prikázania a činíme, čo Mu je milé.

‒1. list Jánov 3:22



36           DVE NAJVÄČŠIE PRIKÁZANIA

Láska k Bohu
1. “Ježiš mu povedal: Milovat’ budeš Pána, svojho Boha,

celým srdcom, celou dušou a celou mysl’ou. To je vel’ké a
prvé prikázanie.” ‒Evanjelium podl’a Matúša 22:37, 38

Láska k človeku
2. “A druhé je mu podobné: Milovat’

budeš blížneho ako seba samého.”
‒Evanjelium podl’a Matúša 22:39

Všetkých desat’ Božích prikázaní (strana

34 a 35) je zahrnuto v týchto dvoch

najväčších prikázaniach.



LÁSKA JE NAJVÄČŠIA ZO VŠETKÉHO      37
Vel’ká “Kapitola Lásky”

(1. Korintským 13:1-8, 13)

1A čo by som l’udskými jazykmi hovoril, aj anjelskými,
a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim
kovom a zvučiacim zvonom. 2A čo by som vedel aj
prorokovat’ a znal všetky tajomstvá a mal všetko
možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by
som hory prenášal, a lásky by som nemal, – nič nie
som. 3A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si
dal spálit’, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.
4Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, 



láska sa nevypína, nenadýma sa; 5nie je 
neslušná, nie je sebecká, nerozčul’uje sa,

nezmýšl’a zle, 6neraduje sa z neprávosti, ale sa teší
s pravdou; 7všetko znáša, všetkému verí, všetkého
sa nádeje, všetko pretrpí. 8Láska nikdy neprestane.
Kdežto proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu,
 poznanie sa pominie.

13Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje,
ale najväčšia z nich je láska.

BOH JE LÁSKA
. . . Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v

Bohu a Boh zostáva v ňom. ‒1. list Jánov 4:16

38



JEŽIŠ CHCE, ABY SI O                  39
ŇOM SVEDČIL INÝM

(doma, v škole, v cirkvi,

kdekol’vek)

Pán Ježiš povedal: “Chod’
domov k svojim a zvestuj
im, čo ti urobil Pán a že sa
zmiloval nad tebou.”

‒Ev. podl’a Marka 5:19



40    AKO ROZPOZNAŤ PRAVÉ BOŽIE DIEŤA
“Tak teda po ovocí poznáte ich.”

‒Evanjelium podl’a Matúša 7:20

Ale ovocie Ducha je: láska, radost’, pokoj, zhovievavost’,
nežnost’, krotkost’, zdržanlivost’. . . . ‒Galatským 5:22, 23

PRAVÉ BOŽIE DIEŤA ODPÚŠŤA INÝM
“Lebo ak l’ud’om odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí

váš Otec nebeský.” ‒Evanjelium podl’a Matúša 6:14

7 VECÍ, KTORÉ BOH NENÁVIDÍ
Pyšné oči, lživý jazyk, ruky prelievajúce nevinnú krv, srdce,

čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému,
falošného svedka, ktorý sipí lož a toho, kto rozsieva svár
medzi bratmi. ‒Príslovia 6:17-19



SKUTKY TELA:
. . . Cudzoložstvo, smilstvo. . .

modloslužba, čarodejníctvo, 
nepriatel’stvá, . . . hnevy, zvady, . . .
závisti, vraždy, opilstvá, . . . a im
podobné. . . tí, čo pášu také veci,
 nebudú dedičmi král’ovstva
Božieho. ‒Galatským 5:19-21

. . . Ani samcoložníci, . . . ani zlodeji,
ani lakomci . . . .  ‒1. Korintským 6:9-10

NECH ŤA PÁN JEŽIŠ OČISTÍ A NAPLNÍ SVOJÍM DUCHOM
A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyt’, boli

ste posvätení. . . v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu
nášho Boha. ‒1. Korintským 6:11

41Ovocie Skutky
tela

Ducha



42           PEKLO JE SKUTOČNÉ MIESTO

(Čítaj Evanjelium podl’a
Lukáša 16:19-26.)

Bud’ si istý tým, že

dôveruješ Pánovi Ježišovi.

On zapíše tvoje meno do

knihy života.

A ak niekto nebol
zapísaný v knihe 
života, vrhli ho do
ohnivého jazera.
‒Zjavenie Jána 20:15POMO

C!

JEŽIŠ



PÁN JEŽIŠ JE                         43
JEDINÁ CESTA K BOHU

. . . Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho
Synovi. ‒1. list Jánov 5:11

Lebo odmena za hriech je smrt’, ale Božím darom
milosti je večný život v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.

‒Rímskym 6:23

“Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha
Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.”

‒Evanjelium podl’a Jána 3:36

Ježiš mu riekol: “Ja som cesta i pravda i život. Nik
neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.”

‒Evanjelium podl’a Jána 14:6



44            NEBO JE SKUTOČNÉ MIESTO
Ján vo svojom videní videl nové nebo a

novú zem (Zjavenie Jána 21).

Boh zotrie im každú slzu z očú a
smrti už viac nebude ani smútku ani
plaču ani bolesti už viac nebude, lebo
prvotné veci sa pominuli. A Ten, ktorý
sedel na tróne, povedal: Ajhl’a, nové
činím všetko. . . .  ‒Zjavenie Jána 21:4, 5

Ján tiež videl Sväté Mesto, nový

Jeruzalem zostupujúci od Boha z neba.

. . . Mesto bolo čisté zlato ako čisté sklo. Základné kamene
mestskej hradby zdobia rozličné drahokamy. . . .

‒Zjavenie Jána 21:18, 19



PÁN JEŽIŠ ODIŠIEL, ABY PRIPRAVIL      45
DOMOV PRE VŠETKÝCH, KTORÍ V NEHO VERIA
“Nech sa vám srdce nestrachuje! Veríte v Boha, verte

aj vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov;
keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám
pripravit’ miesto a ked’ odídem a pripravím vám miesto,
zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli
tam, kde som ja.” ‒Evanjelium podl’a Jána 14:1-3

POVEDZ TÚTO DOBRÚ SPRÁVU AJ INÝM
Pán Ježiš povedal: “Chod’te po celom svete a kážte

evanjelium všetkému stvoreniu.”
‒Evanjelium podl’a Marka 16:15

. . . Ten, kto získava duše, je múdry. ‒Príslovia 11:30



46         ZASĽÚBENIA, KTORÉ BOH DAL
SVOJIM DEŤOM

. . . “Neopustím t’a, ani nezanechám.” ‒List Židom 13:5

Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby t’a
strážili na všetkých tvojich cestách ‒Žalmy 91:11

“. . . A nikto ich nemôže vytrhnút’ Otcovi z ruky.”
‒Evanjelium podl’a Jána 10:29

“. . . Ajhl’a, ja som s vami po všetky dni, až do
konca sveta.” ‒Evanjelium podl’a Matúša 28:20

“Neboj sa toho, čo máš trpiet’. . . . Bud’
verný až do smrti, a dám ti veniec života.”

‒Zjavenie Jána 2:10

“Vzývaj ma a vyslyším t’a. . . . ”
‒Jeremiáš 33:3



PÁN JEŽIŠ ZNOVU PRÍDE                47
Každý bude raz vzkriesený z mŕtvych.
“. . . Prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch počujú

Jeho hlas, – a tí, čo dobre činili, vyjdú na vzkriesenie k ži -
votu, tí však, ktorí páchali zlo, na vzkriesenie k súdu.”

‒Evanjelium podl’a Jána 5:28, 29

Najprv vstanú tí, ktorí zomreli v Kristu.
Potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu

s nimi budeme uchvátení v oblakoch do
vzduchu naproti Pánovi, a tak stále s
Pánom budeme. ‒1. Tesalonickým 4:17

“. . . Majte sa na pozore, bdejte, lebo
 neviete, kedy príde ten čas.”

‒Evanjelium podl’a Marka 13:33



48                 AKO PRÍDE PÁN JEŽIŠ?
Ajhl’a, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho

každé oko. . . . ‒Zjavenie Jána 1:7

Dajte si pozor na falošných Kristov a
falošných prorokov. . . . Ak by vám niekto
povedal: Ajhl’a, tu je Kristus; alebo: Tam
je!, neverte. . . . Ak by vám povedali: Ajhl’a,
je na púšti, nevychádzajte! Ajhl’a, je v
komorách, neverte.

‒Evanjelium podl’a Matúša 24:23, 26

PÁN JEŽIŠ PRÍDE ZNENAZDANIAV NEBESKÝCH OBLAKOCH
Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ,
tak bude príchod Syna človeka. . . . Všetky kmene
zeme. . . uzrú Syna šloveka prichádzat’ na nebeských
oblakoch s mocou a slávou velikou.

‒Evanjelium podl’a Matúša 24:27, 30
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