
O 500 LET POZDĚJI

Od Danielových proroctví uplynulo 500 let. V šestém století před Kristem měli Židé povoleno vyznávat 
svoji víru, museli však odvádět Římanům velké daně. Chrám byl znovu vybudován a stal se centrem 

života Židů. Mnozí z nich již zapomněli na proroctví o Mesiášovi. Někteří však stále dodržovali Zákon a 
vyhlíželi slíbeného Krista. Jedním z nich byl starý muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a 

zbožný a toužebně očekával spatřit Vyvoleného, o kterém mluvili proroci. Většinu svého života strávil 
čtením proroctví a věděl, že čas příchodu Mesiáše se blíží. Dny Simeona se krátily a moc času mu již 
nezbývalo. Uplynulo 4000 let ode dne, kdy Bůh slíbil Evě, že její potomek zničí Satana a jeho dílo. 

NYNÍ NASTAL TEN PRAVÝ ČAS. Více než 350 proroctví se nyní mělo vyplnit.
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Hospodine, Bože Abrahamův, 
Izákův a Jákobův. Mé dny se 

krátí, celý svůj život čekám na 
příchod Spasitele.

Máš pravdu, tvé dny 
se krátí. Nezemřeš však, 
dokud nespatříš Mesiáše.

V Knize Micheáš 5:2 je 
napsáno, že jeho původ je 

odpradávna, ode dnů věčných, 
stejně tak jako je původ Boha.  
A co proroctví v Žalmu 45:6, 

kde Bůh nazývá svého 
Syna Bohem?

Simeon vyhledal v Písmu svatém 
všechna proroctví, která se týkala Krista. 

Simeone, vidím tě tu každý 
den. Kéž by i ostatní byli tak 

oddaní jako jsi ty.

Co víš o Izaiášových proroctvích o 
Mesiášovi? Tady se píše, že panna počne a 
porodí syna. On bude tím slíbeným synem, 

který vzejde z lůna ženy, jak bylo 
předpovězeno Evě.

Je to tak, jak říkáš. Izaiáš 
také prorokoval, že bude nazýván 

Všemocný Bůh. Někdy je tak těžké 
porozumět všem proroctvím.

Bohužel je málo 
těch, kteří by s tebou 
souhlasili. Proto si 

myslím, že bys  neměl 
o takových věcech 

otevřeně mluvit, mohli 
by tě za to ukamenovat 

k smrti.

Sám se přesvědčíš. Než zemřu, 
Mesiáš navštíví tento chrám a 

já ho uvidím na vlastní oči.

Možná má pravdu.

A kdo jsi ty?
 A co o těchto
 věcech víš?

Omlouvám se, 
ale poslouchal jsem 

váš rozhovor. Sám jsem 
pročítal Písmo svaté a dočetl

 jsem se, že před 500 lety 
předpověděl Daniel velmi 
zajímavé události kolem 

příchodu Mesiáše.

A co jsi se 
dozvěděl, že to ani 

zákoníci neví?

Můj otec je zákoník a ukázal mi ta 
proroctví. Bůh řekl Danielovi, že uplyne 

483 let od obdržení Desatera a vybudování 
Jeruzaléma až do smrti Mesiáše.

Již uplynulo 449 let. Zbývá 
tedy pouhých 34 let, což 

znamená, že Mesiáš se může 
procházet ulicemi města 

právě v tuto chvíli.

Ne, ještě ne.
 Bylo mi Duchem

 svatým předpovězeno, že 
nezemřu, dokud nespatřím 
Mesiáše jako novorozeně 

v tomto chrámě.
Jak můžeš 

takové věci vědět?

Sám uvidíš.

6. století před Kristem

Genesis 3:15; Žalm 45:6, 9:6; Daniel 9:25-26;Micheáš 5:2; Ev. S.Lukáše 2:25-26
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DNY UTÍKALY A 
SIMEON STÁRNUL. 
DENNĚ CHODIL DO 

CHRÁMU A VYHLÍŽEL 
SLÍBENÉHO KRISTA. 

MEZITÍM 
VEŠEL PROROK 

JMÉNEM ZACHARIÁŠ 
 DO HOSPODINOVA 
CHRÁMU, ABY SE 

POMODLIL. ZACHARIÁŠ 
A JEHO ŽENA BYLI 

POKROČILÉHO 
VĚKU A NEMĚLI 

ŽÁDNÉ POTOMKY.   

Tu se mu ukázal na pravé 
straně oltáře anděl Páně.

Neboj se, 
Zachariáši, tvá prosba 
byla vyslyšena; tvoje 
manželka Alžběta ti 
porodí syna a dáš 

mu jméno Jan.

Mnozí se budou radovat z 
jeho narození, neboť on připraví 
lid na příchod Mesiáše. Nebude 
pít víno ani jiný alkohol a bude 

mít v sobě Ducha Božího a 
sílu jako měl Eliáš. 

Podle čeho poznám, 
že mluvíš pravdu? Sám jsem 

stařec a moje žena je pokročilého 
věku a navíc neplodná.

Já jsem Gabriel, posel Boží.
 Byl jsem poslán, abych ti oznámil 
tuto radostnou zvěst a ty vyžaduješ 

znamení? Proto oněmníš a 
nepromluvíš až do dne, kdy se tyto 

předpovězené události vyplní.

Proroci předpovídali příchod 
Mesiáše po 4000 let. Před 700 lety 

prorok Izaiáš řekl: „Hle, panna počne 
a porodí syna a dá mu jméno 

Immanuel (to je Bůh s námi).”

Uleví se mi, až si 
budeme moci znovu 

popovídat. Je tu 
takové ticho. Víš, 

neměl jsi pochybovat 
o slovech anděla.

Stejně tomu všemu nemůžu 
uvěřit. Bůh vyslyšel naše prosby stejně jako

 vyslyšel Sáru, pramatku našeho národa a
 nyní i já porodím syna, který se stane 

velkým prorokem.

Náhle se před Marií 
objevil anděl!

Marie, nalezla jsi velkou 
milost u Boha, počneš a 
porodíš Božího Syna. 

Jak se to může stát, 
vždyť jsem dosud nepoznala 

žádného muže?

Sestoupí na tebe Duch svatý a 
moc Nejvyššího tě zastíní, proto i tvé 
dítě bude svaté a bude nazýváno Syn 

Boží. I tvá příbuzná Alžběta počala  ve 
svém stáří syna a již je v šestém měsíci, 

i když se o ní říkalo, že je neplodná.

Jsem služebnice 
Pána; ať se stane 

podle tvého slova.

Stanu se matkou Božího Syna. Uvěří
 mi Josef ? Najdu u něj porozumění ? 
A co si pomyslí ostatní, až poznají,
 že jsem těhotná? Už vím, odejdu a 

strávím nějaký čas s Alžbětou.

Izaiáš 7:14; Ev.S.Lukáše 1:5-20, 26-40

Marie byla zasnoubená Josefovi. 
Dosud nepoznala žádného muže, byla 
to dívka zbožná a dodržovala Zákon.
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ALŽBĚTO!

Marie, 
dítě moje!

Požehnaná jsi nade 
všechny ženy a požehnaný 
je plod života tvého. Co tě 

ke mně přivádí,  matko 
mého Pána?

Duše má velebí
 Pána a můj duch se
 veselí v Bohu, mém 

Spasiteli. Od této chvíle
 mne budou blahoslavit 

všechna pokolení, 
neboť Bůh učinil 

velké věci.

Ponížené povýšil a 
ujal se ve své milosti Izraele, 

jak slíbil Abrahamovi.

Alžběta se chystala porodit.

Zachariáš si je jistý, 
že to bude chlapec; prý mu 

to zvěstoval anděl Páně.

Když to bude 
chlapec, zajisté mu dají 
jméno Zachariáš - po 

jeho otci. 

Právě
 přichází, pojďme 

se ho zeptat.

Prý je němý, protože 
nevěřil tomu, co mu řekl 

anděl Páně.

Marie zůstala s Alžbětou tři 
měsíce a pak se vrátila domů.

Jaké mu 
dáte jméno?

Žádá o
 tabulku na psaní.

Jeho jméno je Jan,
 tak anděl nařídil.

Nikdo z tvého 
příbuzenstva se 
tak nejmenuje.

Měl jsi pravdu, 
je to chlapec a co 

má vlasů.

Jeho jméno je Jan, 
jak řekl Bůh. Půjde před  

Mesiášem a představí 
ho našemu lidu.

Ev.S.Lukáše 1:41-64

Je vůbec možné, 
aby měl ducha a sílu 

proroka Eliáše?

Mluví! 
Po tolika měsících 

konečně mluví!
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Mezitím Josef zjistil, 
že Marie očekává dítě, 

které není jeho.

Matko, stále tomu
 nemůžu uvěřit. S žádným

 mužem se nesetkala, veškerý
 čas trávila s rodinou. 

Každý ví, že je to dívka
 velmi zbožná. Já jsem to 
rozhodně nebyl! A přece 
skutečnost, že je těhotná,

 se nedá popřít.

A kdo je 
otcem?

Ach Josefe, co 
budeš dělat?

Nemohu si ji
 vzít za ženu. Nechci ji ale vystavit
 hanbě, mohli by ji ukamenovat za

 cizoložství. Možná bych mohl
 potají zrušit zasnoubení.

Říká, že otcem
 dítěte je samotný Bůh
 a že počala z Ducha 
svatého bez jediného
 fyzického doteku.

Cožpak se 
úplně pomátla?

Tak se splní, co řekl 
Hospodin ústy proroka 

Izaiáše: „Hle, panna počne 
a porodí syna a dá mu 
jméno Immanuel (to je 

S námi Bůh).”

Té noci se Josefovi 
zjevil ve snu anděl Páně.

Josefe, synu Davidův, 
neboj se přijmout Marii za 

svoji manželku; neboť co v ní 
bylo počato je z Ducha svatého. 

Porodí syna a dáš mu jméno 
Ježíš, neboť on vysvobodí 

svůj lid z jeho hříchů. 

Marie, odpusť 
mi, že jsem ti 

nevěřil.

Já vím, připadá mi to 
všechno jako sen. Ze všech 
Izraelských žen Hospodin 
vyvolil právě mě, abych 

přivedla Mesiáše do
 tohoto světa!

Jaké to dítě bude? Bude 
umět mluvit od narození, když

 je to Bůh z masa a kostí?
 Bude umět číst?

Ach Josefe, cožpak 
to můžu vědět, to ví 

pouze Bůh. Počkejme a 
uvidíme sami.

Jsme oba z Davidova 
rodu, z nehož má podle 
proroků vzejít Mesiáš. 

Genesis 3:15; Izaiáš 7:14, 9:7; Ev.S.Matouše 1:18-23; Ev.S.Lukáše 1:32-33

Teď jsem si něco uvědomila. Již v rajské zahradě 
Hospodin slíbil, že semeno ženy rozdrtí hlavu hada. 

Teď už tomu rozumím! Toto dítě není potomek muže, 
ale pouze potomek ženy. Neuvěřitelné! Bůh to tak 

všechno od počátku naplánoval.

Takové rouhání……
Musím ji nechat potají odejít.

Říká, že to dítě 
je Boží Syn, který 

vysvobodí lid z 
jeho hříchů.

161



Josef a Marie žili v Galileji, v městě Nazaretě. V 
jednom starém proroctví však bylo napsáno, že se 
Mesiáš narodí v Judsku, v Betlémě. (Micheáš 5:2) 

Marie by tak porodila v nesprávném městě.  Oba však 
nedbali na toto proroctví a navíc neměli žádný jiný 

důvod podniknout dlouhou cestu do Betléma.   

Slyšte! Podle vyhlášky z Říma, 
podepsané samotným císařem, se 

nařizuje, aby byl po celé zemi proveden 
majetkový soupis lidu. Všichni se musí 

dát zapsat ve svém rodném městě.

Josefe, to 
znamená, že se budeš 

muset jít zapsat do 
Betléma. Nebudeš tady, 

až se dítě narodí.

To nepřipadá v 
úvahu. Vezmu 

tě s sebou.

Marie, možná
 jsem tě neměl na tak 
dlouhou cestu brát. 

Měli bychom se 
otočit a jít zpět.

Ne, chci být s tebou,
 až se dítě narodí. Nikdo 

jiný nezná pravdu.

Cesta jim trvala přes týden.

Pospěšme si. 
Myslím, že přišla 

má hodina.

Zeptám se, jestli 
by se pro nás nenašlo 

volné místo. 

Marie, přivedl 
jsem ti porodní 

bábu.

To nemají 
jediné volné 

místo?

Ne, mají 
plno.

Počínala sis velmi 
dobře na první dítě. Je 

mi líto, že se musel 
narodit ve chlévě.

Tím se netrap,
 jednoho dne bude 

vládnout světu.  

Nevidím na něm nic 
zvláštního, vypadá jako 

každé novorozeně.

Ev.S.Lukáše 2:1-7
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COŽE? To je 
anděl Páně!

Nebojte se a 
poslouchejte! Přináším vám 
velikou radost, která bude

 pro všechen lid. Dnes se vám 
narodil Spasitel, Kristus Pán,

 v městě Davidově.

Toto vám bude 
znamením: Naleznete 
děťátko v plenkách, 
položené do jeslí.

Sláva na výsostech
 Bohu, a na zemi pokoj 

lidem dobré vůle!

Věříš tomu? 
Zjevili se nám 
andělé Páně!

To až řeknu 
doma ženě!

Slyšeli jste, 
co řekl? Mesiáš se 
narodil v Izraeli.

To bych 
rád viděl!

Spasitel! Pokoj 
lidem dobré vůle! 
Děťátko? Pojďme 

jej uvítat!

Omlouváme se, 
že vyrušujeme,
 ale anděl Páně 
nám oznámil 
tu radostnou 

novinu.
Kdo by si

 kdy pomyslel,
 že se Bůh stane 

člověkem.

Ev.S.Lukáše 2:8-20

Tisíce andělů 
Páně!

Kristus!
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Nastal čas, kdy museli Josef a 
Marie přinést dítě do chrámu, aby 
splnili, co rodičům novorozeného 

dítěte předpisoval Zákon.

Josefe, to je poprvé,
 co ho přineseme do 
chrámu a nikdo neví, 
že Ježíš je Kristus.

Raději o tom 
nebudeme 

mluvit, počkáme, 
až vyroste.

Zde přichází! Tak 
dlouho jsme čekali.

Simeon byl 
v chrámu.

Kdo je ten 
muž, Marie? Nevím. Nikdo 

nás tady nezná.

Chvála Hospodinu, Bohu na nebesích! 
Stalo se podle Hospodinova slova. Nyní 

mohu odejít v pokoji, neboť mé oči viděly 
Spasitele – světlo, jež bude zjevením 
národům a slávou lidu izraelského.

Jak jsi o 
nás věděl?

Poslouchejte! 
Toto dítě  je dáno k 
pádu i k povstání 

mnohých v Izraeli a 
jako znamení, 

kterému se budou 
vzpírat.

Tvé srdce 
bude zlomeno, až 
uvidíš jaký bude 

jeho osud.

Podívejte! Kristus přišel 
do svého chrámu. To je ten,
 o kterém mluvili proroci.

To je Anna. Celý 
život strávila čekáním 
na příchod Mesiáše.

Mladý muži, toto 
dítě je samotný Kristus, 

Spasitel tohoto světa, 
který vykoupí Jeruzalém. 

Anna pověděla o tom dítěti 
všem, kteří očekávali 

vykoupení Jeruzaléma.

Ev.S.Lukáše 2:27-38
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V zemích na východě od 
Jeruzaléma žili mudrci, 

kteří studovali staré 
letopisy, aby se co nejvíce 
dozvěděli o Bohu. Znali 

proroctví o příchodu 
Mesiáše. Bůh jim ve snech 

odhalil, že se narodil 
vyvolený král Židů. Viděli 
na východě zářící hvězdu, 
která je dovedla do Izraele.

Ušli jsme velký kus 
cesty, již putujeme několik 

týdnů.  Toto je opravdu 
zvláštní země! 

Hvězda jde stále 
před námi. Budeme 
ji následovat, dokud 

nás nezavede na 
určené místo.

V té době vládnul Izraeli král Herodes, 
kterého na trůn dosadil Řím. Mudrci požádali, 
aby byli před krále Heroda předvedeni, neboť 
se chtěli dozvědět něco více o narození  krále.

Králi Herode, tři 
bohatě odění muži z 

dalekého východu čekají na 
tvé přijetí. Říkají, že hledají 
novorozeně, které se stane 

králem Izraele. 

Novorozeně? Králem? 
Tady jsem přece králem já. 

Uveďte je a povolejte nejvyšší 
kněží a zákoníky.

Říkáte, že 
přicházíte kvůli 

novorozenému králi? 
Jak jste se o takové 

věci dozvěděli?
Na východě jsme 

viděli jeho hvězdu a 
přišli jsme se mu 

poklonit.

A kde je? To přesně 
nevíme. 

Mysleli jsme si, 
že ty nám to 
můžeš říci.

Nechal jsem povolat 
všechny mudrce, snad se od 

nich něco dozvíme. Následujte 
mě do mé komnaty.Říkají, že se přišli 

poklonit králi Židů, o 
kterém mluvila proroctví 
jako o Vykupiteli Izraele. 

Našli jste ve svých spisech 
něco o tom králi?

Nezajímají mě 
vaše naučené 

názory. Co přesně 
ta proroctví říkají?

Ano, existuje mnoho 
proroctví o příchodu 
Mesiáše, my si ale 

myslíme, že by se neměla 
brát doslova.

Prorok Micheáš říká, 
že se Mesiáš narodí v 

Judském Betlémě.

Poslyšte, až najdete to 
dítě, dejte mi vědět, abych 

se mu i já šel poklonit.

Spolehni se, 
králi. Jakmile ho 
najdeme, dáme 

ti vědět.

Herodes se obával novorozeného 
krále a měl v úmyslu jej zahubit.

Ev.S.Matouše 2:1-8; Micheáš 5:2
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Ti kněží znali přesně 
místo, kde se to dítě má 

narodit. To je dost neobvyklé 
a přitom berou ta proroctví 

na lehkou váhu.

Izraelská proroctví 
jsou jiná než naše. Nikdy 

jsem se nesetkal s tak 
podrobnými výklady 

událostí.

Podívejte! To je 
ta samá hvězda, 

kterou jsme viděli 
na východě!

Zaznamenejme 
si její polohu a 
zítra ji budeme 

následovat.

Támhle je! Zastavila se 
nad tím domem. To ale není 

Betlém! Uplynulo několik měsíců, 
možná, že se přesunuli.

Je to ale zvláštní 
hvězda. Nemůže být 

výš než mraky. 
Jsme téměř 
u konce své 
dlouhé cesty. 

Omlouváme se, že 
vyrušujeme, ale jsme na 
cestě už několik týdnů. 
Přišli jsme se poklonit 
novorozenému Králi.

Jak jste se to 
dozvěděli?

Čteme svaté spisy všech národů. 
Vaši proroci předpověděli jeho příchod a 
poté se na obloze objevila jasná hvězda, 

která nás sem zavedla. Ještě nyní září 
přímo nad vaším domem.

Přijměte prosím 
tyto dary jako poctu 

Spasiteli tohoto 
světa, který přivede 

mnoho lidí ke 
spravedlnosti.

Té noci jim Bůh ve snu pokynul, aby se 
nevraceli k Herodovi a vrátili se zpět do 

své země jinou cestou. Bůh se také 
ukázal ve snu Josefovi a řekl mu, aby s 

Marií a dítětem uprchli do Egypta, neboť 
král Herodes jim ukládá o život.

Ev.S.Matouše 2:9-12

Je tak odlišná od 
ostatních, nepohybuje 

se s nimi a je 
mnohem jasnější.

166



Ti mudrci z východu 
mě oklamali.Vrátili se zpět 

jinou cestou, aby mi nemuseli 
říct, kde je to dítě.

Vyšli ty nejlepší muže 
do Betléma. Rozkaž jim, ať 
zabijí všechny chlapce do 

dvou let stáří. 

Tato smutná událost 
byla předpovězena 
před mnoha lety.

Josef a Marie uprchli do 
Egypta, kde žili dva roky z 
darů od mudrců z východu. Když Herodes zemřel, ukázal 

se Hospodin Josefovi a nařídil 
mu, aby vzal Ježíše, kterému 

byly dva roky, a Marii a 
navrátil se zpět do Izraele. 
Tak bylo naplněno, co bylo 

řečeno ústy proroků: „Povolal 
jsem svého syna z Egypta.”

Když se navrátili zpět do 
izraelské země, na pokyn anděla 
Páně se usadili ve městě zvaném 

Nazaret – aby se splnilo, co je 
řečeno ústy proroků, že bude 

nazván Nazaretský. 
Ježíš pomáhal 

svému otci Josefovi 
v truhlářské dílně; 

prospíval na duchu i na 
těle a byl velmi moudrý.

Cožpak bude 
mých pět 

chlapců pracovat 
celý den? Pojďte 

se najíst.

Jeremiáš 31:15; Ozeáš 11:1, Ev.S.Matouše 2:13-23
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Když bylo Ježíšovi 
dvanáct let, vzal 

Josef celou rodinu do 
Jeruzaléma,  jak bylo 
o židovském svátku 

Pesach zvykem. 
Nesli s sebou  

beránka, aby ho 
nabídli jako oběť za 

jejich hříchy. Ježíši, vezmi 
beránka a odnes jej ke 
kněžím, aby ho mohli 
schválit před zítřejším 

obětním rituálem. My se 
mezitím pokusíme najít 

nějaký nocleh.

Tati, můžu jít s 
Ježíšem, abych 
se podíval na 

chrám?

O několik dní později, 
po vykonané oběti.

Josefe, nemůžu najít 
Ježíše. Nikdo ho celý 

den neviděl.
Musel zůstat v 

Jeruzalémě.

Vždyť věděl, že 
odcházíme. Myslela 

jsem si, že jde s 
příbuznými.

Souhlasíte tedy, že Mesiáš 
je z rodu Davidova, jak bylo 

řečeno ústy proroků. Souhlasíte, 
že David ho nazýval svým Pánem 
jakoby Mesiáš  byl Hospodin. Jak 

tedy může Mesiáš být Davidův 
potomek a zároveň jeho Pán, 

pokud….  

Opatrně s takovou 
myšlenkou! To by 

bylo rouhání!

Písmo svaté je buď 
pravda nebo lež, nic 

mezitím. Anebo věříte 
jen tomu, co se hodí 

vašim tradicím?

Domníváš se, že tvůj 
výklad je ten správný. Starší 
jsou povolanější porozumět 

tak hlubokým pravdám.

Nemůžeš brát vše 
doslova. Talmud říká….

Tady je!

Izaiáš 9:7;Ev.S. Lukáše 2:42-46; 2 Epišt. S. Pavla K Timoteovi 3:16-17

Musíme se vrátit 
zpět a najít ho.

A musí být pravda 
vždy hluboce ukryta? 
Nebylo nám Písmo 
dáno, abychom mu 

porozuměli?
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Synu, co jsi nám 
to udělal? Všude 
jsme tě hledali.

Byl s námi celé dva 
dny. Máte skutečně 
neobvyklého syna.

Jak to, že jste mě 
všude hledali? Což 

jste nevěděli, že 
musím být tam, kde 

jde o věc mého 
Otce?

Nepotkal jsem 
chlapce, který by znal 
tolik z Písma svatého.

Co myslel tím, že 
„musí být tam, kde jde 
o věc jeho Otce?” Ten 
muž, který ho hledal, 

nebyl jeho otec?

Ježíš se vrátil  zpět do 
Jeruzaléma, poslouchal 

své rodiče a i nadále 
vypomáhal v truhlářské 
dílně, sílil a moudřel.

Ježíš byl vždy spravedlivý a 
v ostatních lidech hledal 

pouze to dobré, proto ho měli 
lidé rádi. Zatímco jeho 

vrstevníci hřešili, Ježíš celým 
svým srdcem dodržoval 
všechna Boží přikázání.

Není v Nazaretu 
poctivějšího a šikovnějšího 

truhláře než jsi ty. Rád 
bych si objednal 6 

takových židlí.

Ev.S.Lukáše 2:46-52
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Po mně však přichází 
někdo silnější než já, někdo, 

kdo existoval dávno před mým 
narozením; on vás bude křtít 

Duchem svatým. Čiňtě pokání, 
dokud je ještě čas.

Šest měsíců před Marií, porodila Alžběta syna. Na pokyn anděla Páně 
ho Zachariáš pojmenoval Jan; jeho posláním bylo připravit srdce lidí na 

příchod Mesiáše, aby se naplnilo, co bylo prorokováno před 500 lety.

Odvrať te se od 
konání zla a poslouchejte 

Hospodina, neboť se 
přiblížilo království nebeské. 

Připravte svá srdce pro 
Mesiáše a já vás pokřtím 

vodou.
Co jen máme dělat, 

Jane? Co od nás Bůh 
vyžaduje, abychom 

byli spravedliví?

Kdo má dvoje 
oblečení, ať dá jedno 

tomu, kdo nemá žádné, 
a kdo má dostatek 

jídla, ať se rozdělí s 
tím, kdo hladoví.

S lidmi jednejte 
spravedlivě.

Jane, jsem 
výberčí daní a 
tady Nabal je 

voják. Co máme 
dělat my?

Nepřijímejte žádné úplatky, 
nevymáhejte víc, než máte 

nařízeno. Ve všem, co konáte, 
buďte poctiví a spravedliví. 

Nikomu nečiň násilí, 
neber, co není tvé a 

nikoho nevydírej. Spokoj 
se se svým žoldem.

Ten, který přichází po 
mně je silnější než já, 

nejsem hoden, abych mu 
zavázal řemínek u Jeho 

obuvi. Pokud učiníte 
pokání a uvěříte, pokřtí 
vás Duchem svatým.

Pokud ho ale odmítnete a 
budete nadále hřešit, vhodí vás 

do neuhasitelného ohně. 
Přestaňte hřešit!

Malachiáš 3:1; Ev.S.Lukáše 3:2-18, 7:24, 27

Slovo křest je řeckého 
původu a znamená „smočit 

ve vodě či  ponořit.”

Nejsem jeden z vás a 
nevyznávám vaše náboženství. 
Rád bych však potěšil Boha. 

Co mám dělat?
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Nebuďte pyšní a namyšlení. Ostří 
sekery už je na kořeni stromu a pokud 
nezměníte svá srdce, budete useknuti 

a vhozeni do ohně. 

Co budeš dělat? 
Kde začneš? 

Půjdeš do chrámu?

Kdo jsi, že ohlašuješ 
příchod Mesiáše? Co 

nám o sobě povíš?

Já nejsem 
Mesiáš. Jsi Prorok, o 

kterém mluvil 
Mojžíš? Ten, který 

má přijít, aby 
přivedl lid zpět k 

Bohu?

Jsem hlas volajícího 
na poušti: „Připravte 
cestu Páně,” jak řekl 

prorok Izaiáš.

Kdo ti vydal 
povolení křtít lid?

Já jsem jen služebník, který 
připravuje cestu pro Mesiáše, vy plemeno 

zmijí. Myslíte si, že jenom proto, že jste Židé 
a potomci Abrahama, jste i Božími dětmi.

Jane, říkáš, že 
Mesiáš přichází. Jak 

ho poznáme?

Anděl Páně mi řekl, že na 
koho sestoupí Duch svatý jako 

holubice z nebe, je Mesiáš a 
Spasitel tohoto světa. 

Jan kázal 6 měsíců. 
Ježíšovi bylo 30 let.

Tušila jsem, že ten čas přijde. 
Archanděl Gabriel mi řekl, že mě 
přepadne velký smutek. Kéž by se 

toho dožil tvůj nevlastní otec.

To nevím, můj Otec mi ukáže 
cestu. Nejdřív mě musí Jan pokřtít; 

připravil mnohé na můj příchod.

Přijdeš mě 
navštívit?

Neboj se, matko, neopustím tě. 
Musíš však být silná, neboť to, co mě 

čeká, bude pro tebe utrpením.

Izaiáš 40:3; Ev.S.Matouše 3:1-12; Ev.S.Lukáše 3:15-18,23; Ev.S.Jana 1:19-27, 33
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Připravte se na příchod 
Mesiáše. Otcové, milujte upřímně své 
syny. Buďte moudří a učte je Zákonu 

Božímu. Když neposlušní synové uvidí 
vaši upřímnost, obrátí se jejich srdce a 

rodiny budou uzdraveny.

Pokud toužíš celým svým srdcem 
následovat Mesiáše, přistup blíže do vody 
a já tě pokřtím vodou k pokání. Až přijde 

Mesiáš, odpustí ti tvé hříchy.

Jane, pokřtíš i mne?

Já bych měl být 
pokřtěn od tebe, a ty 
jdeš ke mně? Ty jsi 

přeci ten spravedlivý 
muž.

Jane, musím dodržet 
všechny Boží zákony a 

učinit vše, co můj 
nebeský Otec přikázal 

svému lidu.

To je ta 
holubice! 
Vidím tu 
holubici!

Matouše 3:13-17; Ev.S.Lukáše 3:21-22
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Ty jsi ten 
Mesiáš! Měl 

jsem to vědět! 

Toto je můj 
milovaný Syn, jehož 

jsem si zamiloval. 

Toto je Beránek 
Boží, který snímá hřích 

celého světa!

Kristus!

Přišel!

Svatý Bůh!

Nastolí 
království!

Ev.S.Lukáše 3:22; Ev.S.Jana 1:29-34; 1.Epiš.S.Jana 2:1-2
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Kam odchází? 
Cožpak nepřišel, aby 

vykoupil národ?

Až nastane ten 
pravý čas. Nejdřív 

ale musí projít 
zkouškou.

Jakou 
zkouškou?

Pokušení, kterému Adam a 
všichni potomci podlehli – setkání 

s Princem temnoty.

Na pokyn nebeského Otce se Ježíš 
postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, 

až nakonec úplně vyhladověl. 
Jeho tělo sláblo a ďábel se ho 

pokoušel svést k neposlušnosti, 
která by uspokojila jeho hlad.

První muž Adam neuposlechl Boha 
a ztratil tak výsostné postavení. 

Ježíš vždy existoval jako Bůh bez 
počátku, nyní však byl člověkem 
ve smrtelném těle. Odolá narozdíl 

od ostatních všem pokušením? 

Po čtyřiceti dnech půstu byl Ježíš vyhladovělý a 
vysláblý. Nyní rozuměl tomu,  jaké to je být chudákem 
bez jediného sousta k jídlu, opuštěný, nemocný a slabý.

Po mnoho dní pokoušel ďábel Ježíšovu 
mysl nedůvěrou a strachem.Věděl, že se 

blíží konec možností Ježíše dále pokoušet. 
Ježíš byl na konci svých sil a ďábel učinil 
to, co málokdy dělá – zjevil se Ježíšovi. 

Jsi Synem 
Božím a máš 

tedy právo jíst.

Matouše 4:1-3; Ev.S.Lukáše 4:1-3; Římanům 3:23, 5:12-21; Židům 4:15
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Ďábel svedl Adama, aby 
ochutnal zakázané ovoce. Nyní 

se snažil svést i vysláblého a 
vyhladovělého Božího Syna.

To je jistě velké pokušení pro 
muže, který nejedl 40 dní!

Tu máš, proměň tyto 
kameny v chleby a 
uspokoj svůj hlad.

Ne, neproměním, 
neboť je psáno: „Nejenom 

chlebem bude člověk živ, ale 
každým slovem, které vychází 

z Božích úst.”

Pojď tedy se mnou, 
vezmu tě na místo, 

kde budeš moci 
poslechnout Boha. 

Jestliže se vrhneš dolů, andělé 
přiletí a chytí tě do rukou, lidé to uvidí 

a přijmou tě jako Mesiáše, vždyť 
kvůli tomu jsi přece přišel.

Citoval jsi Písmo. V Písmu  
je také psáno, že andělé tě vezmou 
na ruce, abys nenarazil nohou na 

kámen. Nyní nastal čas, abys 
ukázal svoji moc.  

Je take psáno: 
„Nebudeš pokoušet 
Hospodina, Boha 

svého.”
Vím, že miluješ tento svět a 
přišel jsi jej spasit. Ukážu ti 

něco, co se ti bude líbit.

Ev.S.Matouše 4:3-7

175



Odtud máme krásný výhled na 
všechna pozemská království a jejich 

slávu. Není to nádherný pohled? 
Vlastním tento svět od té doby, co 

Adam zhřešil. Je to všechno moje. Ne 
ty, ale já jsem bůh tohoto světa.

Toto všechno ti dám, 
padneš-li přede mnou a 

budeš se mi klanět. Vzdám 
se vlády nad světem a 

všechno i s lidmi bude patřit 
tobě. Co na to říkáš?

V Písmu je 
psáno:„Hospodinu, 

Bohu svému, se 
budeš klanět a jeho 
jediného uctívat.” 
Prohrál jsi Satane, 

nyní mi jdi 
z cesty.

Satan ho opustil, bylo to poprvé, co nesvedl 
člověka. Ježíš nepodlehl jeho pokušením. Po zemi 
tak chodil člověk, který byl zcela oddaný Bohu.

Půst skončil a Ježíš 
byl příliš slabý na 

to, aby šel dál.

Andělé mu přinesli 
jídlo a pití a 

obsluhovali ho. Když 
Ježíš nabral potřebné 

síly, odebral se do 
míst, kde kázal Jan.

Ev.S.Matouše 4:8-11;Ev.S. Lukáše 4:14
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