
1. Řidič 
 

   Jednou policista zastavil na silnici řidiče. 
Byl to dobrý řidič a domníval se, že se 
nedopustil ničeho špatného.  
 
   Policista řekl: „Zastavil jsem vás, protože 
jste v obytné zóně jel více jak 90 km/hod. 
Měl jste deset varujících značek, které 
přikazovaly nejvyšší rychlost 30 km/hod a 
vy jste je všechny ignoroval.“  
 
   Stejně jako měl řidič deset varovných 
značek, i nám Bůh dal v Bibli deset jasných 
značek. Říká se jim Desatero. 
 
  Už jsi někdy lhal, něco ukradl nebo jsi užil 
jméno Boží jako nadávku? Jsi-li jako já, 
odpověděl jsi „ano“. 
 
   Všimni si, co říká Bible: 
 Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale 

v jednom bodě selhal, provinil se ve 
všech.  (Jakub 2:10) 

 
   Bůh říká, že porušením jednoho přikázání 
jsme zhřešili a budeme se zodpovídat za 
porušení všech přikázání včetně 
cizoložství a vraždy. 
 
 Odměnou hříchu je totiž smrt. (tj. 

vyhnanství v pekle, protože Bůh 
nedovolí hřích ve své přítomnosti).            
(Římanům 6:23a) 

 
   Kdyby příběh končil zde, nebyla by pro 
nás žádná naděje… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Trestanec 
 

   Nevinný muž požádal soudce o svolení 
nechat se dobrovolně popravit místo 
člověka usvědčeného z vraždy. Soudce 
souhlasil. Druhý den soudce řekl trestanci, 
že se musí rozhodnout.  
 
   „Nevinný muž byl místo tebe popraven. 
Přijmeš-li jeho splátku za svůj zločin, jsi 
svobodný a můžeš jít. Nepřijmeš-li jeho 
splátku, budeš za svůj zločin popraven. 
Kterou možnost si zvolíš?“ 
 
   Ježíš Kristus, Boží Syn, byl bez hříchu, 
přesto dobrovolně vydal svůj život, aby 
zaplatil za mé i tvé hříchy. (Boží odplatou 
za naše hříchy je smrt). Tři dny poté vstal z 
mrtvých.  
 
 Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: 

Kristus zemřel za nás, když jsme ještě 
byli hříšníci. (Římanům 5:8) 

 
 ale Božím darem je věčný život v Kristu 

Ježíši, našem Pánu.  (Římanům 6:23b) 
 
   Díky Ježíšově smrti za tebe, máš na 
výběr ze dvou možností: 
 
   Přijmout Boží milost za své hříchy i 
věčný život skrze pokání (uvědomíš si 
svou hříšnost a obrátíš se k ní zády) a 
vložíš svou důvěru v Pána Ježíše.   
(Skutky 20:21) 

NEBO 
 
   Odmítnout Boží milost za své hříchy i 
věčný život tím, že budeš důvěřovat 
někomu nebo něčemu jinému než je Ježíš, 
který jediný zajistí, že tě Bůh přijme, tudíž 
sám vzít na sebe trest za porušení Božího 
zákona. 
 
 Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo 

Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává 
na něm Boží hněv.  (Jan 3:36) 

 
   Vědět o Ježíši neznamená věřit v Ježíše… 

3. Parašutista 
 

   Parašutisté ukazují, že věří svému 
padáku při seskoku z letadla. 
 
   Následovníci Ježíše ukazují svou víru, 
když Duch Boží promění jejich myšlenky 
a touhy. 
 
 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. 

Staré pominulo – hle, je tu nové!  
(2 Korintským 5:17) 

 
 Bůh říká, „Dám vám nové srdce a 

nového ducha dám do vašeho nitra.“ 
(Ezechiel 36:26) 

 
   Stejně jako vstupem do garáže se 
automaticky nestáváš mechanikem, tak 
návštěvou sboru/kostela se z tebe 
nestane křesťan.  
 
   Chceš-li přijmout Boží milost za své 
hříchy a dar věčného života, modli se se 
mnou takto: 
 
   „Ježíši, věřím, že jsi zaplatil pokutu za 
mé hříchy, když jsi zemřel na kříži a vstal 
z mrtvých. Chci se odvrátit od svých 
hříchů a důvěřovat ti jako svému Pánu. 
Ochotně tě chci následovat celý svůj 
život. Děkuji ti za dar věčného života. 
Amen.“  
 
 Vždyť „Každý, kdo vzývá 

Hospodinovo jméno, bude 
zachráněn.“ (Římanům 10:13) 

 
   Touha opravdových následovníků 
Ježíše je: 
 abyste svým životem vždy dělali 

Pánu čest a radost: abyste stále nesli 
ovoce dobrých skutků, rostli 
v poznání Boha.  (Koloským 1:10) 
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Kdo je Ježíš? 
 

 
 
 

Prorokovali o Něm: 
 

Daniel 

 

Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází 
s nebeskými oblaky synu člověka podobný. 
Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho 
přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, 
aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho 
vláda je věčná – nikdy neskončí, jeho království 
se nezhroutí!  Daniel 7:13-14 
 

Izaiáš 

 

Vždyť se nám narodilo dítě,byl nám dán syn; na 
jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: 
Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, 
Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho 
pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu 
usedne, aby vládl jeho království, aby je 
ustanovil a upevnil právem a spravedlností od 
toho dne až navěky.  Izaiáš 9:5-6 
 
To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin 
řekl ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí 
syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se 
překládá: Bůh je s námi.  Matouš 1:22-23 
 
 

 
 
 
 

Klaněli se mu: 
 

Mudrci 

 
Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, 
hvězda, kterou viděli na východě, je 
předcházela, až se zastavila nad místem, kde 
bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se 
jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam 
uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena 
a klaněli se mu.  Matouš 2:9-11 
 

Jeho učedníci 

 
Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. „Proč jsi 
pochyboval, malověrný?“ řekl mu. Jakmile pak 
nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na 
lodi, se mu začali klanět a říkali: „Ty jsi opravdu 
Boží Syn!“  Matouš 14:31-33 
 
Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na 
horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, 
klaněli se mu, i když někteří pochybovali.  
Matouš 28:16-17 
 
Potom je odvedl až k Betanii. Zvedl ruce, aby jim 
požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim 
vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe. 
Klaněli se mu a potom se s velikou radostí vrátili 
do Jeruzaléma.  Lukáš 24:50-52 

 
Ženy, které ho viděly ukřižovaného 

 

S rozechvěním a s nesmírnou radostí tedy 
pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho 
učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. 
„Buďte zdrávy,“ řekl. Padly před ním na kolena, 
objímaly mu nohy a klaněly se mu. „Nebojte se,“ 
opakoval jim Ježíš.  Matouš 28:8-10 
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Řekli o Něm: 

 
Ježíšovi nepřátelé 

 
Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; 
proto pracuji i já.“ A kvůli tomu ho chtěli zabít 
ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale 
ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak 
se dělal rovným Bohu.  Jan 5:17-18 
 
Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle 
našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe 
dělal Božího Syna.“  Jan 19:7 

 
Apoštol Petr 

 
„A za koho mě máte vy?“ zeptal se.„ Ty jsi 
Mesiáš, Syn živého Boha!“ odpověděl mu 
Šimon Petr. „Blaze tobě, Šimone, synu 
Jonášův,“ řekl mu na to Ježíš. „Tohle ti totiž 
nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. 
Matouš16:15-17 

 
Apoštol Tomáš 

 
Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil 
se doprostřed se slovy: „Pokoj vám.“ Potom 
řekl Tomášovi: „Polož sem prst. Podívej se na 
mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. 
Přestaň být nevěřící a začni věřit.“ „Můj Pán a 
můj Bůh!“ zvolal Tomáš. „Uvěřil jsi, protože jsi 
mě viděl,“ řekl mu Ježíš. „Blaze těm, kteří 
neviděli, a uvěřili.“  Jan 20:26-29 
 

Ježíš o sobě řekl 
 

„Takže jsi Boží Syn?“ řekli všichni.„ Sami 
říkáte, že jsem,“ odpověděl Ježíš.  Lukáš 22:70 
 
„Já a Otec jsme jedno.“  Jan 10:30 

 
„Kdo viděl mě, viděl Otce.“  Jan 14:9 



1. The Driver 
 
   A driver was once stopped by a police 
officer. He was a good driver and as far as 
he knew he had done nothing wrong.  
 
   The police officer said, “I pulled you 
over because you were going 60 through 
a school zone. There were ten warning 
signs that the speed limit was 15 and you 
ignored them all.”  
 
   Just like the driver had ten warning 
signs, God has given us ten clear warning 
signs in the Bible. They are called the Ten 
Commandments. 
 
   Have you ever told a lie, stolen 
something or used God’s name as a curse 
word? If you’re like me the answer is ‘yes’. 
 
   Listen to what the Bible says: 
 Whoever keeps the whole law and yet 

stumbles at just one point is guilty of 
breaking all of it.   James 2:10  

 
   God is saying that by breaking one 
Commandment we have sinned and will 
be held accountable for breaking all of 
them, including adultery and murder. 
 
 God’s judgment for our sin is death. 

(Banishment to hell because He will 
not allow sin in His presence).            
Romans 6:23a 

 
   If the story ends here, there is no hope 
for us… 
 
 
 
 
 
 
 

2. The Convict 
 
   An innocent man approached a judge and 
volunteered to be executed in the place of a 
convicted murderer. The judge consented. The 
next day the judge told the convict he had a 
decision to make. 
 
   “An innocent man has been put to death in your 
place. If you will accept his payment for your 
crime, you are free to go. If you will not accept 
his payment, you will be executed for your crime. 
Which do you choose?” 
 
   Jesus Christ, the Son of God, was sinless but 
voluntarily gave his life to pay the penalty for 
your sins and mine. (God’s judgment for our sin 
is death). Three days later he rose from the dead. 
 
 God showed his great love for us by sending 

Jesus to die for us while we were still sinners.   
Romans 5:8 

 
 The gift of God is eternal life in Christ Jesus 

our Lord.   Romans 6:23b 
 
   As a result of Jesus’ death in your place, you 
have two choices: 
 
   Receive both God’s pardon for your sins and 
eternal life by repenting (sensing your sinfulness 
and desiring to turn from it) and placing your 
trust in the Lord Jesus.  

 
OR 

 
   Reject both God’s pardon for your sins and 
eternal life by trusting in anyone or anything 
other than Jesus to make you acceptable to God, 
thus bearing the penalty for breaking God’s law 
yourself. 
 
 Whoever believes in the Son has eternal life, 

but whoever rejects the Son of God will not 
see life, for God's wrath remains on him.  
John 3:36  

 
   Knowing about Jesus doesn’t mean you believe 
in Jesus… 

3. The Skydiver 
 
   Skydivers demonstrate their belief in 
their parachutes when they jump from the 
plane. 
 
   Followers of Jesus demonstrate their 
belief in Him when God’s Spirit changes 
their thoughts and desires.  
 

 If anyone is in Christ, he is a new 
creation; the old has gone, the new 
has come!   2 Corinthians 5:17 

 

 God says, “I will give you a new heart 
and put a new spirit in you.”  
Ezekiel 36:26 

 

   Just as entering a garage won’t make 
you a mechanic, attending a church won’t 
make you a Christian. 
 
   If you would like to receive God’s 
pardon for your sins and the gift of eternal 
life, consider a prayer like this: 
 
   “Jesus, I believe you paid the penalty for 
my sins when you died on the cross and 
rose from the dead. I want to turn from my 
sins and place my trust in you as my Lord. 
I am willing to follow you the rest of my 
life. Thank you for the gift of eternal life. 
Amen.”  
 
 Anyone who calls on the name of the 

Lord will be saved.   Romans 10:13 
 
   The desire of real followers of Jesus is to: 
 Live a life worthy of the Lord, pleasing 

Him in every way, bearing fruit in 
every good work, and growing in the 
knowledge of God.   Colossians 1:10 
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Who is Jesus? 
 

 
 

Prophesied by: 
 

Daniel 
 

In my vision at night I looked, and there before 
me was one like a son of man, coming with the 
clouds of heaven. He approached the Ancient 
of Days and was led into his presence. He was 
given authority, glory and sovereign power; all 
peoples, nations and men of every language 
worshiped him. His dominion is an everlasting 
dominion that will not pass away, and his 
kingdom is one that will never be destroyed. 
Daniel 7:13-14 
 
 

Isaiah 
 

For to us a child is born, to us a son is given, 
and the government will be on his shoulders. 
And he will be called Wonderful Counselor, 
Mighty God, Everlasting Father, Prince of 
Peace.  Of the increase of his government and 
peace there will be no end. He will reign on 
David's throne and over his kingdom, 
establishing and upholding it with justice and 
righteousness from that time on and forever. 
Isaiah 9:6-7 

 
All this took place to fulfill what the Lord had 
said through the prophet Isaiah: "The virgin will 
be with child and will give birth to a son, and 
they will call him Immanuel" - which means, 
"God with us." Matthew 1:22-23 

 
 
 

Worshiped by: 
 

The Wise Men 
 

After they had heard the king, they went on their 
way, and the star they had seen in the east went 
ahead of them until it stopped over the place 
where the child was. When they saw the star, 
they were overjoyed. On coming to the house, 
they saw the child with his mother Mary, and 
they bowed down and worshiped him.  
Matthew 2:9-11 
 

His disciples 
 

Immediately Jesus reached out his hand and 
caught Peter. "You of little faith," he said, "why 
did you doubt?" And when they climbed into the 
boat, the wind died down. Then those who were 
in the boat worshiped him, saying, "Truly you 
are the Son of God." Matthew 14:31-33 
 
Then the eleven disciples went to Galilee, to the 
mountain where Jesus had told them to go. 
When they saw him, they worshiped him. 
Matthew 28:16-17 
 
When he had led them out to the vicinity of 
Bethany, he lifted up his hands and blessed 
them. While he was blessing them, he left them 
and was taken up into heaven. Then they 
worshiped him and returned to Jerusalem with 
great joy. Luke 24:50-53 

 
 

The women who saw him crucified 
 

The women hurried away from the tomb, afraid 
yet filled with joy, and ran to tell his disciples. 
Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. 
They came to him, clasped his feet and 
worshiped him. Then Jesus said to them, "Do 
not be afraid.” Matthew 28:8-10 
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Statements by: 
 

Jesus’ adversaries 
 

Jesus said to the Jewish religious leaders, "My 
Father is always at his work to this very day, 
and I, too, am working." For this reason the 
Jews tried all the harder to kill him; not only 
was he breaking the Sabbath, but he was even 
calling God his own Father, making himself 
equal with God. John 5:17-18 
 
The Jews insisted to Pilate, "We have a law, 
and according to that law he must die, because 
he claimed to be the Son of God." John 19:7 

 
The Apostle Peter 

 

Jesus asked. "Who do you say I am?" Simon 
Peter answered, "You are the Christ, the Son of 
the living God." Jesus replied, "Blessed are 
you, Simon son of Jonah, for this was not 
revealed to you by man, but by my Father in 
heaven.” Matthew 16:15-17 

 
The Apostle Thomas 

 

Though the doors were locked, Jesus came 
and stood among them and said, "Peace be 
with you!"  Then he said to Thomas, "Put your 
finger here; see my hands. Reach out your 
hand and put it into my side. Stop doubting and 
believe." Thomas said to him, "My Lord and my 
God!" Then Jesus told him, "Because you have 
seen me, you have believed; blessed are those 
who have not seen and yet have believed." 
John 20:26-29 
 

Jesus Himself 
 

The Jewish religious leaders all asked, "Are 
you then the Son of God?" He replied, "You are 
right in saying I am." Luke 22:70 
 
“I and the Father are one.” John 10:30 
 
“Anyone who has seen me has seen the 
Father.” John 14:9 


