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Hle, Beránek Boží, 
který snímá hřích 

celého světa.

To je ten 
Mesiáš!

Ten, o kterém 
mluvili proroci.

Co bude 
dělat?

Následujte 
Ježíše.

Mistře, kde bydlíš? 
Rádi bychom tě následovali 

a učili se od tebe.

Nemohu tě 
opustit, pane.

Nejsem tvůj pán. Sám 
se musím menšit a On musí růst, 

dokud nebude nade všechny. On je ten 
pravý Mesiáš, Spasitel tohoto světa. 

Následujte ho!

Pojďte a 
uvidíte!

Kde je Natanael?
Pracuje v 

ovocném sadě. 
Stalo se něco?

Ne, všechno 
je v naprostém 

pořádku.

Také on dodržoval 
Zákon a očekával 
příchod Mesiáše.

Ano, Mistře, očekávali 
jsme tě. Nejdříve ale musím 

vyhledat Natanaela.

Filipe, 
následuj mě.

Ev.S.Jana 1:35-39, 43-45, 3:30-31
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Natanaeli, 
kde jsi?

Tady jsem, 
bratře.

Nalezli jsme toho, 
o němž psal Mojžíš a 
proroci - Ježíše, syna 
Josefova z Nazareta. 

Mesiáš? Ty jsi s ním mluvil? 
Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít 

dobrého? Jak může Mesiáš pocházet z tak 
chudého a bezbožného místa? Měl se 

přece narodit v Judském Betlémě.

Pojď a přesvědč 
se! Jan o něm vydal 
svědectví a Ondřej 

je s ním. 

Hle, pravý 
Izraelita, v němž 

není lsti.

Ani slovo.

Odkud mě znáš? Jak víš, 
že mám čisté srdce?

Jak jsi mne 
mohl vidět? 

Nikdo nevěděl, 
kde jsem.

Ty jsi Syn Boží, 
král Izraele.

Dříve, než tě Filip 
zavolal, viděl jsem tě 

pod fíkovníkem.

A to tě ohromilo? Uvidíš věci 
daleko větší – nebesa otevřená a 

anděly Boží vystupovat a sestupovat 
na Syna člověka.

Ev.S.Jana 1:45-52

Filipe, ty 
jsi mu o mně 

něco řekl?
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Také Ondřej nejprve 
vyhledal svého 

bratra, aby mu řekl 
o Mesiášovi.

Šimone, 
nalezli jsme Mesiáše, 
o kterém mluvil Jan.

Kdy? Kde? Jaký je? 
Následují ho ostatní? 

Pojď a 
přesvědč se 

sám.

Ty jsi Šimon, syn Jonášův, 
budeš se jmenovat Petr.

Přenechám svoji 
rybářskou loď rodině a 

budu tě následovat. Ježíš povolal dvanáct mužů, kteří ho následovali a 
naslouchali jeho učení. Později byli nazýváni dvanácti 

učedníky. Putovali od města k městu a kázali o království. 

Ježíš a jeho učedníci vešli 
do chrámu, aby se pomodlili. 
V chrámu  našli prodavače, 

kteří nabízeli své zboží.

Kněží jsou 
zkorumpovaní. 

Vybírají poplatky ze 
zboží, které se zde 

prodává.

Proč musím směnit 
peníze, než je odevzdám 
chrámu? Zdá se mi, že na 

tom pěkně vyděláváte.

To je 
nařízení 
kněží.

Ev.S.Jana 1:40-42, 2:12-14; Ev.S.Marka 3:16
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Co to dělá? Už skoro hodinu tady 
potichu stojí a splétá ten provaz.

Dnes byl ale 
vydařený den! Vydělali 

jsme si víc, než 
kdybychom normálně 

pracovali.

Bič! Splétá si bič!

Jděte odtud! Pryč! 
Nedělejte z domu mého 

Otce doupě zlodějů!

Dům jeho Otce? Kdo si 
myslí, že je? Mesiáš?

Nedělejte z domu 
mého Otce tržiště, 
vy bando zlodějů!

Ev.S.Jana 2:15-16

PRÁSK!
PRÁSK!
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Jste plemeno 
zmijí, které nechává 

hladovět chudé.

Ááááá!

Kdo si myslí, že 
je, že nám může 

poroučet?

Modlíte se 
lidem na očích 
jako pokrytci.

Nemilujete 
bližního svého, 
jen jeho peníze.

Ev.S.Matouše 6:5-7, 12:34; Ev.S.Jana 2:15-16; 1.Epiš.Sv.Pavla k Timoteovi 6:10

Křup!

Prásk!Prásk!

Křup!Křup!

Bum!Bum!
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Příště vstupte do 
domu mého Otce, 

abyste přiznali 
své hříchy.

Pamatuješ si na 
Davidova slova, která 

se týkala Mesiáše? 

Ano, pamatuji. 
„Horlivost o Boží dům 
mě sžírá, neboť moji 
protivníci zapomněli 

na Boží slova.”

Zákoníci učí, 
že Mesiáš vstoupí 
nečekaně do svého 

chrámu.

Řekněme, že jsi ten 
Ježíš Nazaretský, o kterém 

mluvil Jan Křtitel. Dnes jsi zde 
učinil velký rozruch. Jakým 

znamením prokážeš, že jsi ten, 
za koho se pokládáš?

Zbořte tento chrám a já jej 
za tři dny znovu postavím. 

Čtyřicet šest 
let byl tento chrám 

budován, a ty jej chceš 
postavit ve třech dnech? 

Takový nesmysl!

Jestliže znovu 
vkročíš do tohoto 
chrámu, necháme 

tě zavřít.

Ježíš však mluvil o chrámu svého těla. Neměl v úmyslu 
jim to  vysvětlit, neboť pro to nenastal ten správný čas. 

Žalm 69:9, 119:139; Ev.S. Jana 2:17-22
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Ježíš a jeho učedníci opustili Jeruzalém a vydali 
se na sever do města Nazareta, Ježíšova rodiště.

Ježíši, vítej zpět 
doma. Pozvi všechny 
své přátele, připravím 
něco dobrého k jídlu.

Matko, zdržíme 
se zde jen pár dní.

Jak bylo ve svátek Šabat* 
zvykem, vešel Ježíš do 
synagogy – místa, kde 

Židé uctívali Boha.

Jsme rádi, že nás přišel navštívit 
jeden z našich členů a přivedl s sebou 

přátele. Slyšeli jsme o nich podivné věci. 
Rádi bychom se dozvěděli něco víc, 

ale o tom až později.

Nyní si přečteme, co je 
napsáno v Písmu svatém. 
Ježíši, byl bys tak laskav 

a ujal se čtení?

Ježíš začal číst v 
knize proroka 

Izaiáše  proroctví o 
příchodu   Mesiáše.

„Duch Hospodinův je nade mnou,
pomazal mne, abych přinesl chudým evangelium, 
abych slepým navrátil zrak a propustil zajatce;
poslal mne, abych zvěstoval, že nastal čas, kdy 

Bůh přinese svému lidu spásu.”

Dnes se toto 
proroctví splnilo.

Ev.S.Lukáše 4:16-21 *Židovský svátek Šabat je pro Židy dnem odpočinku, který byl Bohem ustanoven na 
sedmý den v týdnu a vyhlášen jako den svatý. Uctívání tohoto dne je pro Židy jedním z desatera přikázaní. 

(Genesis 2:2-3; Exodus 20:10) 

Synagoga byla místem, kde se Židé 
setkávali na židovský svátek Šabat, aby 

společně uctívali Boha. Budova byla také 
využívána pro společenské účely a jako 

škola. Den odpočinku (Šabat) byl posledním 
dnem v týdnu. Židé se v tento den zdrželi 

veškeré práce, byl to pro ně den svatý.
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Jsi syn 
prostého 
truhláře.

Ukamenujte ho 
k smrti. Tvrdí, 
že je Mesiáš!

Uklidněte se! 
Odcházíme.

Ježíš a jeho učedníci odešli do 
města Kafarnaum, odkud někteří 
z jeho učedníků pocházeli. Opět 

se odebrali do synagogy.

Proroctví říká, že Mesiáš bude 
světlem pro pohany, kteří mu 

budou důvěřovat. Blaze těm, kdo 
mají čisté srdce, neboť oni uzří 
Boha. Bůh přijme všechny bez 

výjimky, Židy i pohany.

Svatý Boží! 
Nech nás na 

pokoji.

Vím, kdo jsi! 
Jsi svatý Boží.

Vyveďte ho, 
je posedlý 
ďáblem.

Přišel jsi nás 
zahubit před tím, než 

nastane náš čas? 
Nech nás na pokoji. 

Co je ti do nás?

Kdo ho sem 
nechal vejít? 
Opatrně! Je 
nebezpečný.

Zlý duchu, 
přikazuji ti, abys 

umlkl a vyšel z těla 
tohoto muže!

ROUHÁNÍ!

Ev.S.Lukáše 4:28-35
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Vyjdi z něho!

Áááááááííííííííííí!

Co jsi mu 
udělal?

Je mrtev?

Zlí duchové jsou 
pryč. Jsi svobodný, 

odejdi a více již 
nehřeš.

Najednou muž vyskočil 
a postavil se na nohy.

Ježíš má moc nad 
zlými duchy. Ten muž 

je zcela uzdraven.

Petře, tvoje žena ti vzkazuje, 
aby ses navrátil domů. Tvoji tchýni 

souží vysoká horečka.

Vyřiď, že jsme 
na cestě.

Drahý, mám velké 
obavy, ta horečka 

stále stoupá.

Neboj se! 
Přivedl jsem 

Mistra.

Ev. S. Marka 1:25-30; Ev. S. Lukáše 4:35-38

Chvála 
Bohu!
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Vstaň, 
horečka tě 
opustila.

Vstává! 
Uzdravila se!

Žena vstala z postele a obsluhovala 
Ježíše a jeho učedníky.

Zpráva o zázračném 
uzdravení se brzy 

roznesla a lidé přiváděli 
k Ježíšovi své nemocné.

Mistře, můj otec je 
ochrnutý. Když byl malý 
chlapec, spadla na něho 

kláda a přerazila mu záda. 
Prosím, pomoz nám a 

uzdrav ho!

Vstaň a choď.

Chvála Bohu!

Chodím! Stal 
se zázrak!

Mistře, moje 
dcera je od narození 

slepá. Dokážeš ji 
uzdravit?

Ev.S.Marka 1:30-34; Ev.S.Lukáše 4:38-40
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Je psáno:„Slepým 
bude navrácen zrak.” 
Tvoje dcera nyní uvidí.

Tati, jsi 
to ty?

Ach tati, vypadáš 
mnohem lépe, než jsem 

si představovala.

Během slavností odešel Ježíš 
spolu s učedníky do Jeruzaléma, 

aby kázal v chrámu.

Slyšeli jste, že bylo 
řečeno:„Milovati budeš 

bližního svého a nenáviděti 
nepřítele svého.” Já však vám 
pravím: Milujte své nepřátele 

a čiňte jim jen dobré.

Pokud vás někdo prokleje, 
nevracejte mu kletbu, ale raději se 
modlete, aby mu bylo požehnáno. 

Chovejte se k druhým tak, jak 
byste chtěli, aby se oni 

chovali k vám. 

Odpusťte těm, kteří se 
proti vám provinili. Blaze těm, 

kdo mají čisté srdce, neboť oni spatří 
Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, 

neboť těm bude nade vše 
požehnáno.

A co rčení: „Oko za 
oko a zub za zub? ”

Nejednejte se zlým jako on 
s vámi. Kdo tě uhodí do pravé tváře, 

mu i druhou.  Pokud tvůj soused potřebuje 
košili, a ty máš dvě, dej mu jednu. Pokud 

má hlad, dej mu najíst. Nebeský Otec 
to uvídí a požehná ti. 

Slyšeli jste, že bylo řečeno 
vašim předkům: „Nezabiješ!” Já 
však vám pravím , že již ten, kdo 
se hněvá na svého bratra, bude 

vydán Božímu soudu.

Ev.S.Matouše 5:8, 21-22, 38-44, 6:12; Ev.S.Marka 1:34
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Slyšeli jste, že bylo 
řečeno:„Nezcizoložíš.” Já vám 

však pravím, že každý, kdo hledí 
na ženu chtivě, již s ní zcizoložil 

ve svém srdci. 

Kněží navenek 
vypadají velmi zbožně, 

ale uvnitř jsou plní 
všelijakých nepravostí 

a pokrytectví.

Podobají se obíleným hrobkám, které 
navenek vypadají pěkně, ale uvnitř jsou 
plné zetlelých lidských kostí. Nemůžeš 

vstoupit do mého království, pokud 
nejsi spravedlivější než oni.

Prostorná je brána a 
široká je cesta, která 
vede do záhuby; a 
mnoho je těch, kdo 

tudy vcházejí.

Já jsem brána do nebe. 
Pokud jí vejdeš, budeš žít 

navěky. Pokud zvolíš 
jinou cestu, zemřeš ve 

svém hříchu.

Proč léčíš lidi ve 
svátek? Mojžíš nám 
přikázal, abychom v 
tento den nekonali 

žádnou práci.

Můj Otec mě poslal na 
tento svět, abych činil Jeho 
vůli. Konám pouze to, co 

mi přikazuje.

Stavíš se na úroveň s 
Bohem. To je rouhání, které 

se trestá smrtí!

Vůle mého Otce je, 
aby všichni ctili Syna 

jako ctí Otce.

Přijde čas, kdy všichni 
v hrobech uslyší můj hlas a 
vstanou: nekteří k věčnému 

životu, jiní k věčnému 
zatracení.

On je vskutku ten 
pravý Mesiáš. Nejdříve 

konal zázraky a teď 
učinil toto silné 

prohlášení.

Je zcela jiný než zákoníci. 
Mluví jako ten, kdo má moc. 

Obávám se, že ho zabijí.

Musím to 
jít říct své 

ženě.

Ev.S.Matouše 5:27-28, 7:13-14, 28-29, 23:27-28; Ev.S.Jana 5:18-19, 23, 29-30, 14:6
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Proč sem přišel v 
noci? Bojí se snad, 

aby nebyl spatřen jak 
mluví s Ježíšem?

Mistře, přišel tě 
navštívit farizej*, 

důležitý člen 
židovské rady. 

Půjdu a 
promluvím s 

ním o samotě.

Mistře, víme, že jsi 
učitel, který přišel od Boha. 
Neboť nikdo nemůže konat 
zázraky, které konáš, aniž 

by s ním nebyl Bůh.

Pokud se znovu 
nenarodíš, nemůžeš spatřit 

království Boží.

Tvrdíš, že musím znovu 
vstoupit do těla své matky a 

podruhé se narodit?

Ne, co se rodí z těla, je 
tělo a co se rodí z Ducha 
Božího, je duch. Dobře 

mě poslouchej, Nikodéme, 
musíš se znovu narodit.

Jak se to může stát?

Narození z Ducha svatého, o 
kterém mluvím, je záhadou stejně 
jako vítr, který vane, kam chce, 

jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud 
přichází a kam směřuje. Musíš se 

takto narodit, chceš-li vstoupit 
do Božího království.

Jako Mojžíš 
vyvýšil hada na 

poušti, tak musím i 
já být vyvýšen. 

Na poušti Izraelci umírali 
na jedovatá uštknutí, protože 

zhřešili proti Hospodinu. Když 
se uštknutý člověk podíval 

na mosazného hada, byl 
okamžitě uzdraven.

Numeri 21:5-9; Ev.S.Jana 3:1-14 
*Člen staré židovké rady, která se vyznačovala přísným dodržováním židovských tradicí. 
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Ano i nyní umírají lidé, protože 
byli uštknuti „hadem hříchu”. Proto budu 

vyvýšen, aby mne všichni viděli. Lidé 
uštknutí na poušti  byli zachráněni, když se 
podívali na mosazného hada. Stejně tak ti, 
kteří jsou uštknuti hříchem naleznou spásu, 

když se na mě podívají a uvěří ve mě.

Neboť Bůh tak miloval svět, že 
dal svého jednorozeného Syna, aby každý, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 

věčný. Kdo ve mne věří, má věčný život, ale 
ten, kdo ve mne nevěří, je zatracen.

Takže ty říkáš, že 
jediný lék na hřích je 

znovunarození; a že ty 
budeš přibit na kůl, 
abys přinesl spásu 

nám všem.

A kdy se 
tomu tak 

stane?
Poté co budu 

vyvýšen, aby mě 
všichni viděli.

Ev. S.Jana 3:14-18
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Samařané žili mezi 
Jeruzalémem a Galilejí. 

Židé se se Samařany 
nestýkali, nechodili ani 
přes jejich města, neboť 
pokládali Samařany za 
bezvěrce. Jednoho dne 

překvapil Ježíš 
učedníky, když řekl :

Pojďme, musím se 
odebrat do Samaří.

Pane, žijí tam bezbožní a 
nemravní chudáci.

Je to vůle 
mého Otce.

Asi kolem poledne 
dorazili ke studni na 

okraji města.

Běžte do města a 
nakupte nějaké maso. 
Počkám na vás tady 

u té studny.

Budeš 
čekat sám?

Ano, musím 
vykonat vůli 
svého Otce.

Ježíš byl po cestě unavený, 
hladový a žíznivý. Tu přichází v 

neobvyklou hodinu samařská žena, 
aby načerpala vodu ze studně.

Ev. S.Jana 4:1-8
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Dala bys mi 
napít vody ze 
svého vědra?

Jak ty jako Žid 
můžeš chtít ode mne, 
Samařanky, abych ti 

dala napít? Myslela jsem 
si, že vy Židé nechcete 
mít se Samařany nic 

společného.Kdybys znala ten Boží dar, a 
věděla, kdo jsem, požádala bys ty 

mě a já bych ti dal živou vodu.

Ty mi nabízíš vodu? 
Vždyť nemáš nic, čím bys 
tu vodu nabral a studna je 
hluboká. Kde tedy vezmeš 

tu živou vodu?

Každý, kdo se napije z 
této studny, bude mít opět žízeň. 

Voda, kterou mu dám já, se v něm 
stane pramenem, vyvěrajícím 

k životu věčnému.

Pane, dej mi napít 
té živé vody, abych už 

nikdy nežíznila.

Jdi, zavolej svého 
muže a přijď sem.

Nemám 
muže.

Měla jsi pět 
mužů a ten, kterého 

máš nyní, není 
tvůj manžel.

Pane, vidím, že 
jsi prorok. Nikdo 

o mém hříchu 
neví. 

Naši předkové uctívali 
Boha na této hoře, ale vy 

Židé uctíváte v Jeruzalémě. 
Které z nich je to správné 

místo k uctívání?

Bůh je Duch svatý, 
není uctíván v chrámech, 

které vystavěli lidé. Bůh hledá 
ty, kteří ho budou uctívat v 

duchu a v pravdě. 

Vím, že přichází 
Mesiáš, který nám 

oznámí celou 
pravdu.

Já jsem ten 
Mesiáš, o 

kterém mluvíš.

Musím vyhledat 
své přátele a vše 

jim povědět.

Ježíš zůstal v Samaří 
po dva dny a učil je ze 

Slova Božího.

Ev.S.Jana 4:7-29, 40
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Jednoho dne vystoupil Ježíš a jeho učedníci na 
horu nad Galilejským jezerem, kde se shromáždily 

zástupy lidí, aby vyslechly Ježíšovo učení.

Nedávejte almužny 
chudým před lidmi 

jim na odiv. Jestliže prokazujete 
dobrodiní, jen abyste budili 
pozornost  u ostatních lidí, 

nedostanete odměnu u svého 
Otce v nebesích. Ať neví tvá 
pravice, co činí tvá levice. 

A když se modlíte, 
nebuďte jako pokrytci, 

kteří se s oblibou 
modlí na ulicích, aby 
byli lidem na očích.

Mistře, už se stmívá a do 
města je to daleko. Tito 

lidé s námi byli celý den, 
určitě mají hlad. 

Pošli je do 
města, ať si 
koupí jídlo.

Mistře, vezmi si můj 
oběd, mám tu pět chlebů 

a dvě malé ryby. 

Ať si 
každý sedne, 
budeme jíst.

A co jim 
dáme k jídlu?

Ev.S.Matouše 14:15, 6:1-7, 6:19-21

Nevěnujte svůj 
veškerý čas a sílu na to, 

abyste zbohatli. Majetní lidé 
mají více starostí než ostatní a 
milují svůj majetek natolik, že 

je pro ně těžké vstoupit do 
Božího království.

Neukládejte své poklady na zemi, 
ale ukládejte je v nebi, kde je neničí mol a 

rez. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť 
jednoho bude milovat a druhého nenávidět. 

Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

Při modlitbě nemluvte 
naprázdno jako vaši kněží, kteří 

si myslí, že budou vyslyšeni 
pro množství slov. 
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Copak máme dobrého? 
Vypadá to, že budeme 
mít ryby s chlebem. 

Ale Mistře, máme 
jídlo tak akorát pro 
jednoho člověka, 

natož pro 5000 lidí.

Přineste 12 košů, 
abychom do nich jídlo 

rozdělili.

Chvála 
Hospodinu, Bohu 
na nebesích, který 
nám dává chléb 

každý den. 

Proč vysypává ten 
malý oběd do toho 

velkého koše?

Podívejte!  
Odkud se to jídlo 

vzalo?

Ev.S.Matouše 14:19-21; Ev.S.Lukáše 9: 16-17
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Chvála Bohu!

Seslal nám 
chleba z nebe 

jako kdysi 
Mojžíš.

To mi máma 
nebude věřit!

Lidé si brali chleby a 
ryby z košů, ze kterých 

vůbec neubývalo.

Mistře, každý je 
už nasycen a koše 
jsou stále plné, nic 

z nich neubylo.

Ježíš často odcházel 
do osamělých pustin, 

aby se modlil.

Ev.S.Matouše 14:20-23

Ježíš vystoupil sám na 
horu. Učedníci vstoupili 

na loď a jeli na druhý 
břeh jezera. 

Seberte všechno 
zbylé jídlo a přeplujte 

lodí na druhou stranu jezera. 
Musím se teď odebrat na 
horu, abych se pomodlil. 

Uvidíme se později.
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Když byli učedníci uprostřed 
jezera, přihnala se silná bouře. 
Obávali se, že se loď převrátí.

Tak silnou 
bouři jsem 

dosud neviděl. Dál už se 
nedostaneme.

Převrátíme se!

Podívejte! Támhle na 
hladině se něco hýbe!

To je 
přízrak! Je to opravdu 

přízrak!

Je to muž a 
kráčí po moři! 

Petře, to jsem já, 
neboj se.

Pane, jestliže jsi to ty, 
poruč mi, ať přijdu k 

tobě po vodách.

Pojď, Petře.

Ev.S.Matouše 14:24-29
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Už jdu, 
Pane.

To ne, Petře!

Petr kráčel po 
vodě k Ježíšovi.

Ale když Petr uviděl, jak 
velké jsou vlny, spustil oči 

z Ježíše a přepadl ho strach.

Strach přemohl jeho 
víru a začal tonout.

Pane, zachraň 
mne!

Ev.S.Matouše 14:29-30
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Petře, proč jsi 
zapochyboval?

Ježíš odvedl Petra 
zpátky na loď, 

oba přitom stále 
kráčeli po vodě.

Petře, šel jsi 
po vodě!

Ježíš zahnal bouřku a 
najednou nastalo ticho.

Odvrať se ode 
mne, Pane, neboť 

jsem hříšník.

Jistě jsi 
Boží Syn.

Ježíš 
Kristus!

Můj Pán 
a Bůh.

Utiš se, 
moře.

Ev.S.Matouše 14: 31:33
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Později

Během svátků je tu 
vždy tolik lidí. Jsou tu lidé z 

celé země, někteří až z 
Říma a Egypta.

Pojďme k 
rybníku.

Ten muž tu snad 
leží odjakživa.

Chceš být 
zdráv?

Žádný člověk 
mi nemůže 

pomoci.

Vstaň, vezmi své 
lože a choď.

Ty jsi Ježíš, viď? 
Slyšel jsem o tvých 

zázracích.

Takový krutý žert. Ten 
chudák je ochrnutý na obě 

nohy už 38 let.

Dnes je svátek. Jakým právem 
si dovoluje rušit náš klid.

Ev.S.Jana 5:1-8
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Zaslechl jsem, že se 
někteří spolčují, aby ho 
odstranili. Získává příliš 

mnoho pozornosti.

Je to tak, 
přesvědčil lidi, 
že dokáže dělat 

zázraky.
Kdo si myslí, že je? 

Kristus ?

Jeho nohy sílí!

Chvála Bohu! 
Po tolika letech!

To není 
možné!

Vstává!

Ježíš je ten 
Mesiáš.

Proč uzdravuješ 
ve svátek Šabat?

Mojžíš nám 
přikázal, abychom 

ve svátek 
odpočívali.

Ve svátek  je dovoleno 
vytáhnout i vola z jámy. Znesvěcuji 

snad svátek tím, že uzdravuji 
nemocného?

Můj Otec pracuje 
bez přestání, proto 

i já pracuji. 

Ev.S.Lukáše 14:5-6; Ev.S.Jana 5:9-17
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Nazývá Boha 
vlastním Otcem, a 

tak se s ním staví na 
stejnou úroveň.

Chopte se ho! 
Za to by měl být 
ukamenován k 

smrti.

Zabijte 
ho!

Zabili byste 
člověka za to, že uzdravil 

nemocného ve svátek?

Mluvil proti 
našemu 
Zákonu.

Proti Zákonu 
neřekl jediné 

slovo.

Vyslyšte ho.

Slyšte mě! Podivujete se 
nad mým jediným skutkem; 

uvidíte ale ještě větší skutky. Jako 
Otec dokáže křísit mrtvé a probouzet 
je k životu, tak i Syn dokáže totéž. 

Otec mi dal plnou moc nad 
tímto světem.

Pokud nemáte v úctě 
mne, nemáte v úctě Boha. 

Amen, pravím vám, kdo věří 
ve mne, věří tomu, který mne 

poslal a má život věčný.
Jak můžeš dát 
věčný život?

Přijde hodina, kdy všichni v hrobech 
uslyší můj hlas a vyjdou: ti, kdo činili 

dobré, vstanou k věčnému životu, a ti, kdo 
činili zlé, vstanou k odsouzení k věčnému 

zatracení v ohnivém jezeře.

To je rouhání! Pouze 
Bůh dává život věčný.

Ev.S.Jana 5:18-29
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Nevěříte mi a přece 
Jan předpovídal můj příchod, 

stejně tak i Písmo svaté. 
Přesvědčte se sami a vyhledejte 

ta proroctví v Písmu.

Nemyslete si, že budu 
na vás u Otce žalovat. 

Mojžíšův Zákon, který jste 
nedodržovali, vydá proti 
vám svědectví a shledá 

vás vinými.

To je ten muž, kterého chtějí zabít. Mluví 
veřejně a nic mu neudělají. Myslí si snad, že 

to je Kristus, ten Spasitel Izraele?
Bylo řečeno, že až přijde Mesiáš, 

nikdo nebude vědět, odkud pochází. O 
tomto člověku přece víme, že je to syn 

truhláře a pochází z Galileje.

Znáte mě a víte také, 
odkud jsem. A přece jsem 

nepřišel sám od sebe. Můj Otec 
mě poslal, toho vy neznáte. 

Já však ho znám, neboť 
on mě poslal. 

Zná a ví všechno.

Jak mě 
mohl slyšet? Až přijde Mesiáš, 

bude snad činit více 
znamení než on?

Běžte a 
zatkněte ho! Lidé v něj 

věří, musíme 
ho umlčet. 

Tentokrát to 
vypadá zle.

On je ten 
Mesiáš, o kterém 
mluvili proroci!

Ev.S.Jana 5:30-39, 45, 6:42-43, 7:25-32, 40-41
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Blaze těm, kdo 
žízní po spravedlnosti, 

neboť oni budou 
nasyceni.

Blaze těm, kdo působí 
pokoj, neboť oni budou 
nazváni Božími syny. 
Milujte své nepřátele 

a žehnejte jim.

Každý, kdo žízní, 
nechť přijde ke mně a já 

mu dám napít. Voda, kterou 
mu dám, se v něm stane 
pramenem vyvěrajícím 

k věčnému životu.

Nemluví jako 
zločinec.

Říká se o něm, že je 
naplněním proroctví 

za 4000 let.

Proč jste ho 
nepřivedli? Vždyť stál 
přímo před vámi! Proč 

jste ho nezatkli?

Mluví o lásce 
a odpuštění.

I vy jste se dali svést? 
Uvěřil snad v něj někdo z 
předních mužů či farizeů? 

Ten Ježíš musí zemřít.

Nikdo nikdy 
takto nemluvil.

Nikodém, který za Ježíšem již 
předtím přišel, promluvil.

Odsoudíme podle našeho 
zákona někoho, aniž ho napřed 
vyslechneme a zjistíme, čeho 

se dopustil?

Nejsi ty také z Galileje? Hledej v 
Písmu a uvidíš, že z Galileje žádný 

Mesiáš nepovstane. Má přijít z Betléma 
Judského, z Davidova rodu.

Ev.S.Matouše 5:6, 9; Ev.S.Jana 4:14, 7:45-52
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Svádí prostý 
lid pomocí 
svých lží.

Myslí si, že 
zná odpověď na 
každou otázku.

Co kdybychom 
vyslali jednoho z 

nejchytřejších 
zákoníků, aby ho 
usvědčil na jeho 

vlastních slovech?

Jednoho takového 
bych znal. Je chytrý 

a bezcitný.

Správně jsi odpověděl. 
To čiň a budeš živ. Láska je 

naplněním Zákona. Pokud miluješ 
svého bližního jako sám sebe, 

Hospodin bude potěšen.

Zákoník přišel 
za Ježíšem, aby 

ho zkoušel.

Mistře, co mám 
dělat, abych měl 
podíl na věčném 

životě?
Co je 

psáno v 
Zákoně? Miluj Hospodina, Boha 

svého, z celého svého srdce, 
celou svou duší, celou svou 
silou a celou svou myslí, a 
miluj svého bližního jako 

sebe samého.

Povím ti 
příběh:

Jeden člověk šel z 
Jeruzaléma do Jericha a 

padl do rukou lupičů; ti jej 
obrali, zbili a nechali tam 

ležet polomrtvého.

Náhodou šel tou 
cestou jeden kněz, a 

když ho uviděl, vyhnul 
se mu a nepomohl mu.

A kdo je můj bližní? 
Nemáš snad na mysli i ty 

pohanské Římany?

Ev.S.Lukáše 10:25-31
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A stejně tak i Levita, 
muž, který sloužil v 

chrámě, když raněného 
uviděl, tak se mu vyhnul.

Co je platné, když říkáš, 
že miluješ a přitom neprokážeš žádné 

milosrdenství? Jestliže nemiluješ bližního 
svého, nemiluješ Boha.

Poté šel po stejné cestě 
jeden Samařan - muž, zavrhovaný 

Židy a považovaný za nečistého pohana. 
Když uviděl toho zraněného muže jak 
tam leží polonahý u cesty, nemyslel 

na to, že ten muž je Žid.
Ten Samařan byl 

pohnut soucitem a zastavil 
se, aby mu pomohl.

Samařan k němu 
přistoupil a ošetřil jeho 

rány. Projevil lásku 
skutky, ne slovy.

Poté Samařan posadil 
raněného na svého mezka 
a zavezl ho do hostince, 

aby se zotavil.

Jen opatrně! 
Brzy si už 

odpočineš v 
měkké posteli.

Tady máš zaplaceno 
na dva týdny jeho pobytu. 
Postarej se o něj, a bude-li 

tě to stát víc, já ti to 
doplatím, až se budu 

tudy vracet zpět. 

Ev.S.Lukáše 10:32-35
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Ptal ses mě, kdo je tvůj bližní. 
Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním 

tomu, kterého přepadli lupiči ?

Přece ten, který 
mu prokázal 

milosrdenství.

Neuvěřitelné!

Jdi a jednej jako ten 
Samařan. Je možné milovat 

bližního svého.

Blázen! Odveďte 
ho dřív, než se i on stane 

jeho následovníkem. Co to je za 
bláznivé učení? 
To není vůbec 

praktické. Někteří 
lidé zkrátka na 
lásku nevěří.

Slyšeli jste, že bylo řečeno, 
abyste milovali svého bližního a 

nenáviděli svého nepřítele. Já však 
vám pravím: Milujte své nepřátele, 

žehnejte těm, kteří vás zatracují, čiňte 
dobré těm, kteří vás nenávidí a modlete 

se za ty, kdo vás zneužívají 
a pronásledují.

Ev.S.Matouše 5:43-44; Ev.S.Lukáše  10:36-37
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