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Pane, vzpomněli 
jsme si, že ten 

podvodník řekl: „Po 
třech dnech v hrobě 

budu vzkříšen.” 

Mnohokrát nám řekl, jaký bude 
jeho osud a co se s ním stane. Jenom 

nerozumím tomu, proč se to vše 
muselo stát; jakoby sám chtěl zemřít 
na kříži. Věděl, kdy a kde zemře, i 
včera večer nám o tom znovu říkal.

Pospěšte si! Už 
je skoro tma!

Nezbývá nám čas 
na to, abychom jeho 
tělo nabalzamovali.

Vrátíme se, až 
skončí Šabat.

Ale to bude 
až za tři dny!

Nedá se nic 
jiného dělat, 
nemáme na 
vybranou.

Tudy. Pozor 
na ten schod!

Kněží přišli 
za Pilátem.

Vydej proto rozkaz, 
ať je jeho hrob hlídán, 

aby nepřišli jeho učedníci 
a neodnesli jeho tělo. 

Pošlu vám stráž, 
dejte hrob hlídat, jak 

uznáte za vhodné.

Postarej se o to, 
aby nikdo nezlomil 

tuto pečeť.

Přes moje 
muže nikdo 
neprojde.

Ev.S. Matouše 27:59-66; Ev.S.Jana 19:40
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Nebojte se o svého 
mrtvého Mesiáše. Nám 
nikdo neunikne, že ano 

kamarádi?
Ha ha ha!

O tři dny 
později

To je poprvé, 
co hlídáme 
mrtvé tělo.

Brzo se rozední a 
skončí nám služba.

Pospěšme si, 
brzy se rozední. 

Od Ježíšova 
pohřbu uplynuly 

již tři dny.

Kéž bychom to 
udělaly dříve.

Zemětřesení! 
Už zase!

Ááá

Ev. S. Matouše 28:1-2; Ev. S. Lukáše 24:1
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To je ale velké 
zemětřesení.

Slyšíte ten
křik? Někdo 

musel být 
zraněn. Áááá

Co se to…?

To je bůh.

Odvaluje 
ten kámen!

Zabije 
nás!

Matko Boží, 
smiluj se!

Počkejte na mě! 
Bože, smiluj se!

To nemůže 
být pravda.

Utíkejte!

Ev.S.Matouše 28:2-4
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Nebojte se! 
Vím, že hledáte 
Ježíše, který byl 
ukřižován. Vstal 
z mrtvých, není 

tady.

Ten kámen je tak 
veliký. Kdo nám ho 

pomůže odvalit?

To nevím. Od pohřbu 
uplynuly již tři dny, tělo 

začne brzy zapáchat, 
pokud ho nenamažeme 

vonnými mastmi. Nevěděly o tom, že 
vojáci střežili hrobku.

Někdo 
odvalil ten 

kámen!

Jeho tělo tu není! 
Hrobka je prázdná!

Ach! Kdo jsi? Kde 
je Ježíšovo tělo?

Tady jsou 
jeho šaty!

Pojďte a podívejte se na 
místo, kam ho položili. A 
nyní jděte a řekněte jeho 
učedníkům, že se s ním 

setkají v Galileji.

Ježíš je naživu! 
Říkáš, že vstal z 

mrtvých jako 
Lazar? 

Pospěšme si! 
Musíme to oznámit 

učedníkům.

Ježíš je 
naživu!

Ti muži 
jsou 

andělé 
Páně!

Ev. S. Marka 16:3-8

O pár minut 
později…
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Ježíš vstal z 
mrtvých! Teď 
jsme přišly od 

hrobky.

Ježíš tam není, jsou 
tam andělé Páně.

Vzpomínáme si, že 
Ježíš řekl, že třetího 

dne vstane z mrtvých.

Andělé řekli, že 
uvidíte Ježíše v 

Galileji!

Petře, kam jdeš?

K hrobce.

Jan utíkal za 
ním a po cestě 
Petra předběhl.

Jane! Počkej 
na mě! 

Nestačím ti.

Hrobka je 

prázdná!
Co to 

znamená?

Ev.S. Jana 20:2-6
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Jane, jeho oblečení tady 
leží složené. Jakoby jen 

vstal a odešel.

To není 
možné!

Kde jsou ti andělé? 
Ty ženy musely vidět 
jen nějaké přízraky..

Viděli jste ty muže 
oděné v bílých šatech?

Ne, nikoho jsme 
neviděli, ani muže 
a ani anděly. Jeho 

tělo je pryč.

Ach ne.

Ženo, proč 
pláčeš?

Odnesli mého Pána a 
nevím, kam ho položili.

Marie

Mistře!
Marie, nedotýkej se mne, 
dosud jsem nevystoupil k 

Otci. Jdi a pověz 
učedníkům, co jsi viděla a 

řekni jim, že se s nimi 
setkám v Galileji.

Můj Pane, 
jsi naživu!

Ev.S. Jana 20:7-17

277



Doufali jsme, že je to 
ten, který má vykoupit 

Izrael. Byl ale odsouzen 
k smrti a ukřižován.

Ježíšovi učedníci nevěřili zprávě, 
že Ježíš vstal z mrtvých.

Vydáme se do 
Emaus, tady nás již 

nic nezdržuje.

Už je to dnes 
třetí den, co 
se to stalo.

Ano, proč ale 
dopustil, aby byl 

ukřižován, když měl 
v plánu znovu vstát 

z mrtvých?

To je pravda. 
Navíc, jako král 

přece nemusel nic 
dělat v tajnosti, 

že ano?

Můžu se k 
vám připojit?

Fuj, to jsem se 
lekl! Odkud ses 

tu vzal?

Pojď s námi, 
dnes je den na 
procházku jako 

stvořený.

O čem to spolu 
rozmlouváte? Vypadáte 

smutně.

Ty jsi asi jediný z 
Jeruzaléma, kdo neví, 

co se tam v těchto dnech 
stalo! Neslyšel jsi nic o 

Ježíši Nazaretském?

Některé z našich žen byly zrána 
u hrobu a jeho tělo nenalezly! 
Tvrdí, že viděly anděly, kteří 

říkali, že je Ježíš naživu.

Někteří z nás pak 
běželi k hrobce, aby 
se sami přesvědčili. 

Ježíše ani anděly však 
neviděli a jeho tělo 

bylo pryč.

To je vám tak těžké uvěřit všemu, co 
říkali proroci o Mesiášovi? Cožpak 

neměl Kristus to vše vytrpět předtím, 
než přijde jeho království? 

Žalm 22; Zachariáš 13:7; Ev.S.Lukáše 24:13-26

Ježíšovo tělo určitě někdo 
ukradl, Petr s Janem přece 

žádné tělo nenašli. Ty bláznivé 
ženské by měly přestat se 
svými báchorkami, akorát 

všechny pobuřují.
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Mnohá proroctví 
předvídala, že bude 

pocházet z Davidova 
královského rodu. Jak 

Josef, tak Marie 
pocházeli z rodu 

Davidova.

Prorok Zachariáš říká, 
že bude proboden, že jeho 

přátelé ho budou bít a udělají 
mu rány na rukou, že bude 
veden na smrt jako obětní 
beránek na porážku, a tak i 
zemře a bude pochován v 
hrobce bohatého muže.  

Prorok také říkal, že 
Kristus navrátí slepým zrak 
a vyvede vězně ze žaláře, 
že bude pastýřem Izraele a 

jeho Spasitelem.

Neuvěřitelné!

Izaiáš 7:14,16, 9:6, 11:1, 40:11, 42:7, 49:7, 53:1,3, 59:20; Žalm 11:4, 22:15, 41:9, 42:4,6, 45:23, 49:6, 52:13; 
Jeremiáš 23:5-6; Micheáš 5:2; Zachariáš 11:12-13, 12:10, 13:6-7; Ev.S.Jana 10:18

Ten Ježíš Nazaretský 
prohlašoval, že je Kristus, a že je 
rovný Bohu, svému Otci, že ano? 

Izaiáš prorokoval, že Kristovo jméno 
bude  „Bůh silný a Otec věčnosti.” 
Neříkal Ježíš, že pokud jej vidíte, 

vidíte i Otce? Písmo svaté dokazuje 
pravdivost jeho slov.

Izaiáš také prorokoval, 
že Kristus přijde v době, kdy 

Izraeli a Judsku nebude vládnout 
žádný židovský král, tak, jak je 

tomu nyní. Řekl také, že Mesiáše 
počne a porodí panna. Podle 

proroka Micheáše se měl narodit 
v Judském Betlémě, a tam se 

Ježíš také narodil.

To vše však nebyla nějaká nešťastná 
událost, nad kterou neměl žádnou moc. 

Neříkal Ježíš, že mu nikdo život nevezme, ale 
že jej dá sám od sebe? Prorok Izaiáš řekl, že 

jeho utrpení byla vůle Hospodinova, aby položil 
svůj život v oběť za hřích. Za hříchy mnohých, 

které na sebe vzal, byl bit a trpěl. Tím, co 
zkusil, přinesl spravedlnost mnohým.

A smrtí  jeho život neskončil. 
Izaiáš prorokoval, že bude po své 

smrti dále žít, že bude oslaven, 
vyvýšen a spásou pro všechny na 
věky věků. Mesiáš bude novou 

smlouvou, která nikdy 
nebude porušena. 

On bude vládnout a soudit 
obnovenému Izraeli v novém 

městě na nové zemi. Přijde den, 
kdy před ním každý klesne na 

kolena a každý jazyk 
odpřísáhne, že on je Pán.

Proč jste tedy smutní? 
Neviděly snad vaše ženy 

anděly, kteří říkali, že 
vstal z mrtvých? 

Izaiáš prorokoval, že Izrael Krista jako 
krále nepřijme. Proroci také vypovídali o jeho 
utrpení: přítel ho zradí za 30 stříbrných mincí, 

neřekne ani slovo na svoji obhajobu, bude zraněn a 
zbit a jeho vousy vyrvány. Budou se dívat na jeho 

tělo a plivat mu do tváře. Bude zbičován tak, 
že nebude k poznání.
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Není divu, že znal 
všechna proroctví.

Tak to je můj dům. Pane, prosím, 
pojď a zůstaň s námi, brzy už bude 

tma. Rád bych si vyslechl další 
proroctví o Ježíši.

Pane, budeme 
poctěni, když vzdáš 
díky za náš chléb.

Buď požehnaný Hospodine, 
Pane náš na nebesích, který nám 
dáváš náš každodenní chléb, za 

který ti nyní děkujeme.

Vezměte 
si a jezte.

Ježíši! Jsi to ty?

Mistře!

Zmizel!

Je pryč!

To byl Ježíš - po 
celou tu dobu!

Ev. S. Lukáše 24:28-32

Ježíš je naživu! Smrt nad 
ním nemá žádnou moc! Žije! 
Pojďme zpět do Jeruzaléma, 

povíme o tom ostatním 
učedníkům.
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Mezitím v 
Jeruzalémě.

Pořádně to zastrč. Kněží 
jsou rozzlobení jako nikdy 
předtím, protože Ježíšovo 

tělo je pryč.  Říkají, že jsme 
jeho tělo ukradli.

Ukradli? Před 
zraky všech vojáků, 

kteří ho střežili?

Přece říkal, že 
třetího dne vstane 

z mrtvých.

Neuvěřím, že je 
naživu, dokud ho 

neuvidím na vlastní 
oči a nevložím svou 
ruku do jeho ran po 

hřebech.

To je duch!

To je Ježíš!

Nebojte se! Tomáši, řekl jsi, 
že neuvěříš, dokud mě neuvidíš na 
vlastní oči. Přistup a vlož své prsty 
do ran na mých rukou a dotkni se 

rány v mém boku.

Ty jsi můj 
Pán a můj 

Bůh!

Tomáši, věříš, 
protože jsi mě viděl. 

O to víc budou 
požehnáni ti,  kteří 

mě neviděli, a 
přesto uvěřili.

Přineste mi něco k 
jídlu. Zůstanu s vámi 

jen pár dní, během 
kterých vás chci 
mnohé naučit.

Mistře!

Ježíši!

Ev. S. Jana 20:26-31; Ev.S.Lukáše 24:36-43

Pomoc!
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Řekněte všem 
učedníkům, že se s nimi 
setkám v Galileji, kde ke 

všem promluvím.

V Písmu bylo dávno 
předpovězeno, že Kristus bude 
trpět za vaše hříchy a třetího 
dne vstane z mrtvých; v jeho 

jménu se bude kázat 
evangelium všem národům, 

počínaje Jeruzalémem.

Zůstaňte v Jeruzalémě, 
dokud vám nesešlu Ducha 

svatého, který do vás 
vstoupí. On vám dá sílu ke 

kázání evangelia.

Je mi dána veškerá moc 
na nebi i na zemi. Jděte a učte 

všechny národy, křtěte je ve jménu 
Otce i Syna i Ducha svatého. Učte je, 

aby zachovávali všechno, co jsem 
vám přikázal. A hle, já jsem s 
vámi po všechny dny až do 

skonání tohoto světa.
V domě mého Otce je 

mnoho příbytků. Odcházím, 
abych vám připravil místo. 
Opět se vrátím a vezmu vás 
k sobě, abyste i vy byli tam, 

kde jsem já.

Ev. S. Matouše 28:18-20; Ev.S. Lukáše 24:44-49; Ev. S. Jana 14:2-4
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Běžte do Jeruzaléma 
a vyčkejte na příchod 
Ducha svatého, který 
vám dá sílu ke kázání 

v mém jménu.

Vznáší se 
do nebe!

Odchází k 
svému Otci!

Je pryč. Odešel 
zpět do nebe.

Proč tu stojíte a 
díváte se na nebe?

Cože? Kdo 
to mluví?

To jsou ti andělé, 
které jsme viděly 

u hrobky.

Jednoho dne Ježíš 
znovu přijde právě 

tak, jak jste ho viděli 
odcházet.

Vrátil se zpět 
ke svému 

nebeskému 
Otci.

Vraťte se do 
Jeruzaléma a počkejte 

na Ducha svatého.

Ev. S. Lukáše 24:49-51; Skutky S. Apoštolů 1:7-11

Jsem stále s vámi, 
až do skončení 
tohoto světa. 
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Ježíšovi učedníci se vrátili zpět do Jeruzaléma, 
kde se 10 dní  modlili a čekali na seslání 
Ducha svatého. Báli se otevřeně mluvit o 
Ježíšovi, aby nebyli odsouzeni na smrt.

Najednou se dům, ve kterém se 
modlili, začal třást; přihnal se silný 
vichr a s ním ohnivé jazyky, které 

spočinuly na každém z nich.

Byli naplněni Duchem 
svatým a začali chválit 

Hospodina v cizích 
jazycích, které neznali.

Když na ně sestoupil Duch 
svatý, ztratili veškerý strach z 

lidí a vyšli do ulic, kde otevřeně 
chválili a uctívali Boha.

Řekl bych, že jsou 
všichni opilí. Mluví ale 

mým jazykem dokonale, 
bez sebemenšího 

přízvuku. 

Lidé Izraelští, viděli jste 
zázraky, které Ježíš vykonal. Ty 

byly důkazem, že Bůh byl s 
ním. Ukřižovali jste ho a Bůh 

ho vzkřísil z mrtvých.

Skutky S. Apoštolů 1:12-14, 2:1-13, 32, 36

Chvála Hospodinu, 
Otci našeho Pána 

Ježíše Krista! 

Také mým jazykem 
mluví bez chyby. Jak se 
mohli naučit cizí řeči tak 
dokonale, když nemají 

žádné vzdělání?
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Před 1000 lety David 
prorokoval o Ježíši: „Neboť 
nenecháš duše mé v pekle, 

aniž dopustíš svatém svému 
viděti porušení.” *

Ať tedy všechen Izrael s 
jistotou ví, že toho Ježíše, 

kterého jste ukřižovali, učinil 
Bůh Pánem a Kristem.

Co máme dělat, 
teď, když jsme 

Ježíše ukřižovali?

Obraťte se a nechte 
se pokřtít ve jménu Ježíše 

Krista. On vám odpustí vaše 
hříchy a dostanete dar 

Ducha svatého.

Ti, kteří ochotně přijali jeho slovo, 
byli pokřtěni. Toho dne se k nim  

přidaly tři tisíce lidí. 

Ježíš je Pán.

Věřím v 
Ježíše! 

Pokřti mě!

Zdá se mi, jako by 
to bylo včera, co byl 

Ježíš s námi.

Ano, je jich stále víc. 
Víš ale, že cítím jeho 
přítomnost mnohem 
silněji nyní, než když 

jsem byl s ním?

Tisíce lidí věří v 
Ježíše a neustále 

jich přibývá.

Žalm 2, 16:10; Skutky S. Apoštolů 2:27, 37-41 *poznámka: Zde se píše, že Ježíš sestoupí do pekel, vstane z mrtvých a 
jeho tělo se nerozloží v zemi, ale bude zachováno neporušené.

O několik měsíců později
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Prosím, pánové, 
neměli byste nějaké 
drobné pro chudáka?

Petře, nemám u sebe 
žádné peníze. Co ty? 
Máš nějaké drobné?

Ne, ale máme Ducha 
svatého, o kterého se 

můžeme podělit.

Nemám žádné 
stříbro ani zlato, ale 

co mám, to ti dám: ve 
jménu Ježíše Krista, 

vstaň a choď!

Nebuťte krutí. 
Ten muž je od 

narození ochrnutý. 
Jeho nohy jsou na 

kost vyzáblé.

Ježíš 
Kristus tě 
uzdravil.

Co?

Pán Bůh je 
všemocný!

Jeho nohy 
zesilují!

Neuvěřitelné! Ten 
člověk byl ochrnutý 

a teď chodí!

Nechodí, ale 
poskakuje!

Sláva 
Hospodinu! 

Děkuji Ježíši!

Skutky S.Apoštolů 3:1-11
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To je ten ochrnutý 
muž.  Jeho nohy byly 

úplně zesláblé.

Říkají, že byl 
uzdraven ve jménu 
Ježíše, toho, který 

byl ukřižován.

Proč se na nás díváte, jako 
bychom my sami učinili tento 
zázrak? To Bůh Abrahamův, 

Izákův a Jákobův oslavil svého 
Syna Ježíše, kterého jste 

ukřižovali. 

Zabili jste dárce života, Bůh 
ho však vzkřísil z mrtvých a 
my jsme toho byli svědky. 

Tento muž byl uzdraven  skrze 
víru ve jméno Ježíše Krista.

Vím, že jste Ježíše ukřižovali z 
nevědomosti, proroci vás však před 

těmito událostmi varovali. 

Vy všichni mě dobře 
znáte a víte, že to mohl 
být jedině Bůh, kdo mě 
znovu postavil na nohy.

Proto čiňte pokání 
a následujte Ježíše, 
aby byly smazány 

vaše hříchy.

Ti samí kněží, 
kteří nechali Krista 
ukřižovat, Petra a 

Jana zatkli.

Ničeho se 
nedopustili.

Odvádět lidi 
od našeho 

náboženství je 
nezákonné.

Skutky S. Apoštolů 3:12, 14-19, 4:1-3
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Teď budou 
zavírat mrzáky 
za to, že chodí.

Byl to zázrak! 
Takové zázraky 
činil Ježíš, když 

tu byl.

Můj soused tvrdí, že 
viděl Ježíše po jeho smrti 

živého. Říká se, že ho 
vidělo přes 500 lidí.

Půjdu a vyhledám 
jeho učedníky, abych 
se dozvěděl něco víc.

Mysleli jsme si, že se 
těch kacířů zbavíme, 

když ukřižujeme 
jejich vůdce.

Tak ho znovu zabijeme 
a s ním i všechny jeho 

následovníky.

Tvrdí, že 
není mrtev.

Hmm, tak tito 
dva se k němu 
brzo připojí.

Říkají, že je u 
svého Otce v nebi.

Skutky S.Apoštolů 4:3-6
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Řekli nám, že jsou to muži 
prostého původu. Nemají 
žádné vzdělání, a přesto 
citují z Písma doslova.

Nemá smysl popírat ten 
zřejmý zázrak. Každý ví, že se 
ten ochrnutý uzdravil a že to 

byli Ježíšovi učedníci, kteří ho 
uzdravili v jeho jménu. Co 

teď uděláme?

Poznávám je, 
jsou to ti, co byli 

s Ježíšem.

Jestliže budete i nadále učit o tom mrtvém 
Ježíšovi a uzdravovat v jeho jménu, potká vás 
stejný osud jako jeho. Je vám to jasné? A teď 

mi zmizte z očí a už nechci slyšet žádné 
báchorky o zmrtvýchvstání. 

Posuďte sami, zda je 
před Bohem správné, 

abychom poslouchali vás, 
a ne Jeho. Nemůžeme 
mlčet o tom, co jsme 

viděli a slyšeli.

Vyhoďte je 
odsud pryč!

Žalm 118:22; Skutky S. Apoštolů 4:7-21 *Saduceové byli kněží, kteří nevěřili ve vzkříšení z mrtvých 
(Ev. S. Matouše 22:23; Skutky S. Apoštolů 23:6-8).

Tento muž byl od narození 
mrzák. Jakou mocí a v jakém 

jménu jste ho uzdravili?

Uzdravili jsme ho ve jménu 
Ježíše Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, 
a kterého Bůh vzkřísil z mrtvých. V Písmu je 

napsáno: „Kámen, jenž zavrhli stavitelé, 
stal se kamenem úhelným.” 

V nikom jiném není spásy; 
není pod nebem jiného jména 

daného lidem, skrze které 
bychom mohli být spaseni.
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Evangelium, což znamená dobrá 
zpráva, se rozšířilo po celém 
Izraeli. Mnoho lidí uvěřilo v 
Ježíše a nechalo se pokřtít.

Věřící byli naplněni 
láskou a pokojem a 

neustále jich přibývalo.

Slyšel jsi o 
dobré zprávě o 
Ježíši Kristu?

Ježíš vstal z 
mrtvých. Je naživu 

a s námi, i nyní.

Od té doby, co 
jsme uvěřili v 

Ježíše Krista, je 
v naší rodině 

klid a mír. 

V kostele se s 
ženami zacházelo s 
úctou a respektem.

Křesťané si při 
práci zpívali.

Počet křesťanů se rozrůstal na 
tisíce; navzájem si vypomáhali a 
denně chodili do ulic od domu k 
domu, aby každý slyšel dobrou 

zprávu o Ježíši Kristu.

Skutky S. Apoštolů 13:30-32, 4:10
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Bratři a otcové, vyslechněte mne! 
Dobře víte, že Bůh řekl našim praotcům, 
že jejich potomci budou odvedeni do cizí 
země, kde budou žít a sloužit jako otroci 
po 400 let. Bůh také řekl, že bude   soudit 

národ, který je zotročí a oni vyjdou 
svobodní a navrátí se zpět do země 

zaslíbené Abrahamovi.

Štěpáne, nedělej 
ze sebe blázna!

Ale teprve Šalomoun vystavěl Bohu 
chrám. Avšak Nejvyšší nebydlí v chrámech 

vystavěných lidskýma rukama, jak píše prorok: 
Toto praví Hospodin: „Nebe je mým trůnem a 

země podnoží mých nohou. Kdepak je ten dům, 
který mi chcete vystavět? Kdepak je místo 

mého odpočinutí? Cožpak ruka má 
všechno toho neučinila?” 

Mluvíš proti 
našemu chrámu!

Jste tvrdošíjní rebelové a vaše 
srdce nejsou s Bohem. Odporujete 

Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. 
Vy a vaši otcové jste pronásledovali a 
zavraždili proroky, kteří předpověděli 
příchod Ježíše Krista, i jeho jste nyní 

zradili a zavraždili. 

Štěpáne, a 
to jsi Žid?

Zavrhuješ náš zákon a naše 
tradice, abys je nahradil čím? 
Mrtvým člověkem, kterého 
nikdo neviděl od té doby, co 

ho Římané ukřižovali ?

Hle, vidím nebesa 
otevřená a Syna člověka, 
stojícího po pravici Boží. 

Ach! Jaká to sláva!

Zacpěte si uši! 
Neposlouchejte 
takové rouhání!

Vyveďte ho 
za město a 
ukamenujte 

k smrti.

Zaslouží si 
smrt!

Izaiáš 66:1; Skutky S. Apoštolů 7:1-57
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Chce zničit naše 
náboženství.

Ježíš bude i nadále 
Pánem, i když mě 

ukamenujete.

Krista jsme 
ukřižovali, tebe 
ukamenujeme.

Takové rouhání!

Hanil  naše vyznání. 
Zaslouží smrt! Saule, je 

nám dovoleno ho 
ukamenovat? 

Ano, sám schvaluji 
jeho trest. Je jedním z 

těch následovníků toho mrtvého 
Ježíše Nazaretského. Tomu 

rouhání musí být učiněn konec. 
Ukamenujte ho!

Saule, 
pohlídej mi 
můj plášť.

Pane Ježíši, přijmi 
mého ducha a odpusť 

jim tento hřích. 

Skutky S. Apoštolů 7:58-59
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Zabijte toho 
rouhače !

Zastavte ty 
Ježíšovy 

následovníky!

A to je teprve 
začátek!

Tehdy začalo velké 
pronásledování 

křesťanů v Jeruzalémě; 
všichni kromě apoštolů 

utekli z Jeruzaléma. 

Farizej Saul se snažil 
všech věřících zbavit: 
pátral dům od domu, 
zatýkal muže i ženy a 
zavíral je do vězení.

Jsou tady ještě nějací 
následovníci Krista?

Neubližujte 
mému tatínkovi!

Zatkněte 
také tu ženu.

Bum!

Skutky S.Apoštolů 7:59-8:3

Bum!
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Když se jeden věřící 
člověk jménem Filip 
modlil, anděl Páně k 

němu promluvil.

Filipe, vydej 
se na jih, k cestě, 

která vede z 
Jeruzaléma do 

Gázy. 

Vůbec netuším, 
proč Bůh chce, abych 

tam odešel, ale když mi 
to nařizuje, půjdu.

Tak a jsem 
tady. Co teď, 

Pane?

Pane, co 
chceš, abych 

udělal?

Karavana!  Proto jsi 
mě sem přivedl, Pane?  
Je s nimi někdo, koho 

sis vyvolil? 

Běž a připoj 
se k nim.

Skutky S. Apoštolů 8:26-29
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Po cestě přijížděl dvořan, 
správce všech pokladů 

etiopské královny. Byl na 
cestě z Jeruzaléma, kde se 
modlil; nyní se vracel zpět 

a četl proroka Izaiáše.

Jako beránek k zabití veden 
byl, a jako ovce před těmi, 

kdož ji střihou, oněměl, aniž 
otevřel úst svých…

Slyším, že čteš 
z proroka Izaiáše. 
Rozumíš tomu, 

co čteš?

Vracíš se z 
Jeruzaléma?

Jak bych mohl, 
když mi to nikdo 

nevyložil! Nastup a 
svez se se mnou.

Ano, byl jsem tam, 
abych se pomodlil a uctil 
Hospodina.  Náboženství 

naší země nepřináší 
pokoj, a náš  bůh se zdá 

tak vzdálený. V Písmu jsem se dočetl o 
slíbeném Mesiášovi. V Jeruzalémě 
tisíce lidí prohlašují, že Kristus již 

přišel, že byl ukřižován a že 
vstal z mrtvých.

Pročítal jsem proroky, 
abych se dozvěděl, jestli něco 

takového bylo předpovězeno. Víš, 
jestli prorok Izaiáš mluví o sobě 

anebo o někom jiném?

Izaiáš 53; Skutky S. Apoštolů 8:27, 30-34
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Jak víš sám, kniha proroka 
Izaiáše byla napsána před osmi sty 
lety.  Kapitola padesátá třetí je jen 

jednou z mnoha kapitol, které obsahují 
proroctví o Mesiášovi. Píše se v ní, že 

Mesiáš bude „nejpohrdanější a 
nejopovrženější z lidí”.

Vracíš se z Jeruzaléma; určitě jsi 
slyšel, že naši kněží Ježíše odmítli i 
přesto, že vykonal velké zázraky.

Prorok Izaiáš prorokoval, 
že Ježíš bude trpět, aby zaplatil 
za naše hříchy. A v pátém verši 

se píše, že trest za všechny 
hříchy světa bude položen 

na jeho záda. 

Sedmý verš je 
proroctví  o tom, že se 

Ježíš před soudem 
nebude bránit. 

Velmi se mi líbí šestý verš, kde je napsáno:
 „My všichni jako ovce zbloudili jsme, jeden každý 
na cestu svou obrátili jsme se, a Hospodin uvalil na 
něj nepravosti všech nás.” To jenom dokazuje, že 

každý člověk opustil Boží vůli a vydal se svou 
vlastní hříšnou cestou. Hospodin položil všechny 

naše hříchy na Ježíšova záda a když Ježíš 
zemřel, zaplatil tak za naše hříchy.

V osmém verši se píše, 
že bude vyveden z vězení 

a zabit pro přestoupení 
svého lidu.

V devátém verši 
se píše, že Ježíš bude 
pohřben s bohatým a 

s bezbožným.

V devátém verši se také píše, 
že se Ježíš narozdíl od ostatních 

nedopustí žádného hříchu. Byla to 
Hospodinova vůle, že byl mučen 

a trpěl, aby položil svou duši 
jako výkupné za hřích. 

V desátém verši se 
píše o jeho vzkříšení a 
o jeho další činnosti.

A mnohá jiná proroctví mluví o tom, 
že Ježíš bude po svém vzkříšení 

sedět na trůně a také o tom, že každý 
člověk bude po své smrti stát před 
Ježíšem a bude souzen podle toho, 

jaký život vedl.

Izaiáš 53:3-10; Skutky S. Apoštolů 8:35; Římanům 2:16; 2 Epišt. S. Pavla k Korintským 5:21  

HŘÍCH
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Mnohokrát jsem slyšel 
kněží a zákoníky mluvit o 

proroctví o Mesiášovi. Proč 
tedy Ježíše odmítli?

Někteří z nich ho přijali, ale ti ostatní se 
urazili, když odhalil jejich pokrytectví. 

Chtěli Mesiáše, který by zabil Římany a 
ne Mesiáše, který je usvědčil z hříchu. 
Chtěli vládnout království, ale nechtěli, 

aby Bůh ovládal jejich srdce.

Ano, Bůh ví vše předtím, než se to 
stane; existuje přes 340 proroctví o 
Mesiášovi. Naplněná proroctví jsou 

důkazem, že Ježíš je ten pravý 
Mesiáš seslaný od Boha. 

V Žalmu 34:21 je psáno, že žádná z jeho kostí nebude zlomena, 
i přesto, že je zvykem ukřižovaným zlámat kosti;  Ježíš zemřel předtím, 

než mu mohli kosti zlámat.

Ve verši 18 je předpovězeno, že se budou dívat na jeho tělo a ve verši 19 
se píše, že budou losovat o jeho šaty a zbytek oděvu si rozdělí mezi 

sebou. 

     Také prorok Zachariáš 12:10 píše, že jeho ruce budou probodnuty a 
poté Židé uvidí rány po hřebech v jehou rukou. V knize Izaiáš 50:6 je 

napsáno, že ho budou bít do zad a plivat mu do tváře.
 

 V Žalmu 16:10 se píše, že bude pohřben a že jeho tělo nezůstane v 
hrobě, aby zetlelo. Proroctví předvídají, že bude zrazen jedním ze svých 
přátel. Ten zrádce se oběsí, jeho tělo spadne a jeho vnitřnosti vyhřeznou 

na pole, které se později stane pohřebištěm neznámých lidí. Tato a 
mnohá jiná proroctví se do detailu vyplnila. Není pochyb o tom, že Ježíš 

Kristus Nazaretský je Mesiáš, Spasitel tohoto světa.

V Žalmu 22:17 se píše, že zprobíjeli jeho ruce a nohy – a tak 
se i stalo. Ve verši 15 se píše, že bude žíznit, a že se všechny 

jeho kosti uvolní. 

Žalm 22:6, 17-18, 16:10, 34:18,19,21; Izaiáš 50:6; Zachariáš 12:10

Existují další proroctví, 
která Ježíš naplnil?

Žalm 22 je 
proroctví o 
jeho smrti 

ukřižováním.

Kniha Žalmů byla 
napsána před tisíci lety, 

v té době přece ukřižování 
jako trest smrti ještě 
neexistovalo, že ano? 

297



Věřím, že Ježíš je Mesiáš, 
ten beránek Boží, který snímá 

hříchy tohoto světa. Není již třeba 
vykonávat zápalné oběti. Ježíš je 
ta cesta k  Bohu. Stanu se jeho 

následovníkem.

Pokřtím tě, pokud 
věříš v Ježíše celým 

svým srdcem.

Tady je voda! 
Co brání, abych 

byl pokřtěn?

Ach! Ano, 
věřím! Věřím 
celým srdcem!

Křtím tě ve jménu 
Ježíše Krista, našeho 

Pána a Spasitele. 

Chvála 
Bohu!

Kde je 
ten muž?

Najednou zmizel!

Bůh ho zřejmě potřeboval 
někde jinde. Vraťme se zpět do 

Etiopie, abychom řekli královně, 
co jsme se dozvěděli o 

Mesiášovi.

V Etiopii vznikla církev, která působila 
dlouhá léta až do doby, kdy většina 
křesťanů byla zavražděna Muslimy.

Skutky S. Apoštolů 8:36-39
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