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V jedné vesnici žilo 
deset malomocných…

Už si ani 
nepamatuji, kdy 

jsem se naposledy 
najedl.

Tak to raději zemřu. 
Asi před rokem jsem byl 

bohatý a všemi vážený muž. 
A podívej se na mě teď.

Nikdo si tě teď 
neváží, jsi pouhý 

malomocný, vyvržený 
ze společnosti.

Věřil jsem, že se uzdravím 
a budu se tak moci vrátit zpět ke 

své ženě a dětem. Už jsem tu deset 
let a ještě jsem nepotkal člověka, 

který by se vyléčil a vrátil 
zpět mezi lidi. Ach, přestaň se litovat. 

Koho to zajímá! Každému 
je to jedno, i Bohu.

Dneska půjdeme 
k hlavní cestě. Třeba 

se nám podaří vyžebrat 
nějakou almužnu.

Držme se 
pohromadě, to je 

bezpečnější.

Umřeš hlady, 
pokud nebudeš 

jíst krysy a šváby. 
Jedině tak můžeš 

zůstat naživu.

Zpočátku sem za mnou moje 
žena s dětmi chodily, stály vždy v povzdálí 

a mluvily se mnou. Pak ale začaly chodit čím 
dál méně až jednoho dne nepřišly. Děti už 
musí byt dospělé, stejně by mě nepoznaly. 

Tohle je horší než smrt.
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Vidím jít po cestě 
nějaké poutníky!

Pozor! To jsou 
zase ti kluci.

Táhněte pryč, 
vy malomocní 

špinavci a zemřete 
si někde jinde. 

Vy špinaví červi! 
Bůh vás trestá.

Jsme malomocní! 
Všichni máme lepru!

Utíkejte! 
Utíkejte!

To jsou malomocní. 
Ať se k nám nepřibližují, 

abychom to od nich 
nedostali.

Smilujte se nad námi! 
Neměli byste něco 

malého k jídlu? Dej jim něco, 
ať odejdou.

Ustupte,  jste nečistí!

Když ustoupíte,  
necháme vám tady na 

zemi trochu jídla.

Ne, ne, 
nepřibližujte se, 

nechte mě 
nejdříve odejít.
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Chleba!

Jídlo!
Nechte mi něco!

Neber to 
všechno!

To je moje!

Ty prase!

Chleba! Chleba!

Ach Bože!

Přichází sem 
velká skupina 

poutníků.

Musíme se 
mít na pozoru, 
je jich přesila.

A jsou to 
samí muži.
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Říká, že pochází od 
Boha a že on a Bůh 

jsou jedno. Viděl jsem, 
jak navrátil slepému 

zrak a postavil 
ochrnutého na nohy. 

Mistře, to jsou 
malomocní.

To je Ježíš Nazaretský. 
Viděl jsem ho před tím, 
než jsem onemocněl. 

To je ten, který 
uzdravuje lidi.

Ať stojí 
opodál.

Ježíši! 
Pomoz nám!

Co chcete, 
abych vykonal?

Smiluj se 
nad námi a 
uzdrav nás.

Pokud je to 
tvá vůle, učiň 

mě čistým.

Pozor, 
nedotýkej 

se mě.
To je v pořádku. Jděte 

do chrámu a ukažte se kněžím. 
Když uvidí, že jste byli očištěni, 

budete se moci navrátit zpět 
ke svým rodinám.

Říká, že jsme 
očištěni.

Vyženou nás,  
jen co se 

přiblížíme k 
chrámu. Učiním tak, 

jak říká.

Půjdu s tebou. 
Pojďme tedy.

Ev.S.Lukáše 17:11-14
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Ježíš říká, 
že jsme byli 
uzdraveni.

Cítím se 
mnohem lépe.

Měníme se!

Moje pokožka 
se zahojila!

Ježíš to dokázal! 
Jsi zcela zdráv!

Už nejsi tak 
ošklivý jako 

předtím!

Musím najít 
svou ženu.

Buď požehnán Boží Synu, králi 
Izraele. Navrátil jsi mi zpět můj život. 

Bůh je milostivý a laskavý.

Nebylo jich uzdraveno 
celkem deset? A jenom jeden 

přišel zpět, aby poděkoval. Navíc 
to není Žid, ale Samařan.

Ev.S.Lukáše 17:14-19
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Jeden muž se zeptal Ježíše, 
zda bude mnoho těch, kteří 
vejdou do věčného života.

Pravím vám, že těsná a 
úzká je brána, která vede k 

životu, a málokdo ji 
nalezne. Zato prostorná a 
široká je cesta, která vede 

do záhuby a mnoho je těch, 
kdo tudy vejdou.

Vejděte těsnou branou, 
neboť mnoho je těch, kteří 

se budou snažit vejít cestou k 
životu a nenaleznou ji. Mnozí 
mi řeknou v den soudu: „Pane, 
zajisté patřím k tobě. Byl jsem 
pobožný člověk, postil jsem se, 

modlil a věnoval peníze na 
charitu. Ve tvém jménu jsem 

prorokoval a vymítal 
zlé duchy.”

Tehdy jim odpovím: 
„Nikdy jsem vás 

neznal, odstupte ode 
mne, váš život skončí ve 

věčném ohni, kde se 
bude ozývat jen pláč a 

skřípění zubů.”

Je to místo, kde 
vaše duše nenalezne 
pokoje a oheň nikdy 
neuhasne. Místo, kde 
muka neuhasnou na 

věky věků.

Ev.S.Matouše 7:13-14, 22-23; Zjevení S.Jana 14:11

Život věčnýŽivot věčný
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Zde je 
podobenství, o 
kterém Ježíš 

mluvil.

Byl jeden bohatý člověk, který 
se nádherně a vybraně strojil a den co 
den skvěle hodoval. Nebyl to špatný 
člověk, byl upřímný a s lidmi jednal 
dobře. Myslel ale jen sám na sebe. Střádal si 

peníze a den 
ode dne byl 

bohatší. 

Jsem člověk dobré vůle a 
hlubokého soucitu, proto 

vezměte všechny zbytky z 
mého stolu a dejte je Lazarovi, 

tomu žebrákovi, co lehává u 
vrat mého domu. 

Ano, pane. 
Jsem si jistý, že 
bude velmi rád.

Můj pán mi 
přikázal, abych 

ti dal tyto zbytky 
od stolu.

Chvála Hospodinu! 
Bůh se stará o své 

lidi. To je víc, než si 
zasloužím. Prosím, 

poděkuj za mě 
svému pánovi.

Jsem tak 
bohatý, že 

potřebuji větší 
stodoly, abych 
měl kam dát 
svůj majetek. 

Ty blázne. Dnes v 
noci zemřeš a tvoje 

duše bude postavena 
před soud.

Áááá Ú Éééé

„A jak je určeno, každý 
člověk jen jednou umírá, 

a potom bude soud.”

Ev.S.Lukáše 16:19-22; Židům 9:27

Nikdo se nemůže 
vrátit zpět a žít znovu.

Té noci se však zjevil posel smrti.
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Když se smuteční průvod odebíral 
za rakví boháče, pojednou si 

někdo z průvodu všimnul, že i 
žebrák Lazarus zemřel.

To je Lazarus, ten 
starý žebrák. Tak i on 
v noci zemřel. Vypadá 

tak pokojně.

Žebrákovo tělo bylo 
naloženo na nosítka a 

pohřbeno v tichosti za zdmi 
města. Nikdo se s ním 

nepřišel rozloučit.

Andělé přišli a 
odnesli Lazara 

do ráje.
Vítej, bratře Lazare! 

Tady nebudeš mít nikdy 
hlad a tvoje tělo bude 

bez bolesti. Pojď a 
najez se s námi.

To byl let! Nikdy 
jsem si nemyslel, že 
se budu mít po smrti 

tak dobře.

Boháč měl velkolepý pohřeb a byl uložen do skvostné hrobky. 
Všichni, kdo toužili po jeho penězích, přišli na pohřeb, aby 

zjistili, zda jim boháč něco odkázal ve své poslední vůli.

Byl to dobrý člověk. 
I když byl někdy na své blízké 

trochu přísný, budeme na něj vždy 
vzpomínat v dobrém a pamatovat 
na to, že měl rád svoji zemi a se 

všemi jednal čestně.

Odešel tam, kde 
na něj čeká bohatá 

odměna. Nechť jeho 
duše odpočívá v 

pokoji.

Když ten boháč 
zemřel, propadl se 
do bezedné jámy.

Ev.S.Lukáše 16:22
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Prosím tě tedy, pošli Lazara do 
mého rodného domu, ať varuje 
mých pět bratrů, aby nepřišli do 

tohoto místa plného utrpení.

Pomoc! Pane Bože, 
pomozte mi! Tady jsem! 

V plamenech!

Otče Abrahame, smiluj se nade mnou 
a pošli Lazara, ať smočí  špičku 

svého prstu ve vodě a svlaží mé rty, 
neboť se v tomto plameni trápím.

Synu, rád bych ti pomohl, kdyby to 
bylo možné. Mezi námi je ale velká 

propast, která vede do hořícího jezera, 
takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže 

přejít odtud k tobě a naopak.

Mají Mojžíše a 
proroky. Ať věří 
Písmu svatému.

To jim ale nestačí. Snadněji uvěří, 
jestliže k nim přijde někdo, kdo vstal 
z mrtvých, pak budou činit pokání.

Pokud nevěří Písmu svatému, nedají se 
přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. 

Pro tebe je příliš pozdě. Tvoji bratři se 
musejí sami rozhodnout. Je mi to líto, ale 

nic pro tebe nemůžu udělat.

Ev.S.Lukáše 16:22-31
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Hej, chlapci! 
Chcete se trochu 
pobavit? Moje 
láska je levná.

Mistře, 
nevšímej si jí. 

V Písmu svatém se 
píše: „Nesesmilníš.” 

Hej, já jsem 
pobožná žena 

a věřím v 
Boha.

Jsi posedlá zlým 
duchem. Tvůj život 

skončí v hořícím 
jezeře.

Slyšel jsi sám, nemám 
žádnou naději. Již od dětství 

spím s cizími muži.

Pro Boha není nikdy pozdě. 
Pokud Ho hledáš, nalezneš Ho a 
On ti odpustí tvé hříchy a očistí 
tvou duši od každé nepravosti.  

Moje duše patří ďáblu, ale 
dala bych ji Bohu, pokud……

pokud….pokud….ááá….

Je posedlá 
zlými duchy!

Ustupte!

Exodus 20:14; Ev.S.Lukáše 8:2; 1 Epišt.S. Jana 1:9

ÁÁÁÁÁÁÁáááááá!
ÁÁÁÁÁÁÁáááááá!
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Ááááá!

Satane, 
opusť její 

tělo!

Přikazuji ti! Vyjdi z 
jejího těla a nikdy se 

nevracej zpět!

Na Ježíšův příkaz, 
sedm zlých duchů 

opustilo tělo té ženy.

Jsou pryč!

Kdo jsi?

Jsem 
Ježíš.

Přestaň hřešit a začni uctívat 
Hospodina. Pokud tak neučiníš, zlí 
duchové se navrátí a přivedou další, 

ještě mnohem horší.

Chci sloužit Bohu. 
Budu tě následovat, 

abych se od tebe 
učila.

Co se s ní 
stalo?

Ev.S.Lukáše 8:2; 11:24-26

Ta žena se jmenovala 
Marie Magdalská.
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Pokud nejste 
spravedlivější než oni, 
nikdy nevkročíte do 
Božího království.

Neusilujte o věci, které 
pomíjejí, ale usilujte o to, co 

přetrvá na věčnost. Nemyslete 
jen na to, jak zbohatnout. 

Přemýšlejte o tom, jak můžete 
pomoci ostatním. 

Přijde den, kdy bude 
každý člověk stát před 

Božím soudem a skládat 
účty z každého vyřčeného 

slova, dobrého i zlého.

Mistře, viděl jsem, co 
se stalo. To je neuvěřitelné! 
Naši kněží si přes den Marie 
Magdalény ani nevšimnou, 

ale někteří za ní v noci 
potají chodí. Ty jsi jí 

dal nový život.

Přijmeš pozvání ke 
mně na večeři? Rád 

bych se dozvěděl něco 
víc o tvých skutcích.

Půjdeme s tebou.

Pověz nám, Ježíši, 
jak může být člověk 

upřímný a bezúhonný v 
tomto zkorumpovaném 
světě? Umřeli bychom 

hlady, kdybychom 
neobcházeli zákony.

Život je víc než jen 
jídlo a oděv. Jako se 
Bůh stará o trávu na 
polích, tím spíše se 

stará i o vás.

Nechovejte se jako vaši kněží. 
Ti činí pravý opak  než káží. Jsou 

jako nádoby – navenek čisté, 
ale uvnitř špinavé.

Tak ty přijímáš hříšníky 
a sedíš s nimi u stejného stolu?  

Vidím, že je tady i Marie Magdalská 
se všemi svými hříšníky. Jak můžeš 

tvrdit, že jsi spravedlivý a sdílet 
s nimi jídlo?

Povím vám 
podobenství, které 

vám ukáže, jaké má 
Hospodin srdce.

Kazatel 12:14; Ev.S.Matouše 23:25, 6:19-21, 25, 28-30, 12:36; Ev.S.Lukáše 15:1-3
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Jeden člověk měl 
dva syny. Ten mladší 
z nich si chtěl života 

jen užívat. Ten příběh 
se mi líbí.

Ten mladší syn 
si vyžádal u otce 

svůj podíl na 
majetku.

Otče, rád bych měl 
svůj podíl nyní, abych 
mohl odejít do města 

a hledat své štěstí.

Ale synu, co je mé, je i tvé. 
Nebudu dlouho na živu. Ty a tvůj 
bratr zdědíte veškerý majetek. Do 

konce života o tebe bude postaráno. 
Máme mnoho dobytka a naše 
stodoly jsou plné obilí. Máme 

mnoho služebníků a…..

Já chci ale odejít a uvidět svět. 
Nechci žít na statku a celý svůj 

život otročit jako ty. Chci si 
trochu užít, dokud jsem mladý. 

Moji přátelé…

Tvoji přátelé nepracují a 
myslí jen na to, kteří koně 

jsou ti nejrychlejší, která vína 
jsou ta nejvybranější a které 
ženy jsou ty nejpohlednější.

Co ty víš o životě? Jsi pořád 
tady na statku. Chci podíl svého 
majetku, abych mohl odejít do 
města a začít svůj vlastní život.

Dej mu jeho podíl. 
Bez něj nám bude lépe. Nikdy 

stejně pořádně nepracoval. 

Otec majetek rozdělil a 
dal svému nejmladšímu synovi 

jeho podíl. Ten odešel do 
města, aby si užíval.

Tak tomu říkám 
opravdový život! 
Nikdo mi neříká, 

co mám dělat!

Ev.S. Lukáše 15:11-13

221



To je krása! 
Tolik lidí a ty skvostné 

budovy! Tak tomu 
říkám život!

Ten mladší bratr…

Tento byt 
vypadá skvěle. 
Vezmu si ho!

Dejte mi vědět, 
pokud budete něco 

potřebovat. Jsem vám 
k službám celý den. 

Co víc si může člověk 
přát? Zítra se vydám do 
města a seznámím se s 

nějakými lidmi.

Ev.S.Lukáše 15:13

Musím 
si najít nějaký 

pěkný byt.
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Ale copak, koho pak 
to tady máme? Mladíka z 

venkova? Řekla bych, 
že je pod těmi vousy 

i pohledný.

Hej, kamaráde! 
Doporučuji ti, aby sis 

oholil tu bradku a koupil si 
nějaké pořádné oblečení, 

pokud se chceš trochu 
pobavit.

Vůbec nevypadám 
špatně v těchto 
nových šatech.

Jsem rád, že s 
námi můžeš 
povečeřet.

Že mu to teď ale 
sluší, když si oholil 
ty ošklivé vousy?

Připijme si na 
našeho nového 

kamaráda! Na štěstí 
a zábavu! …a na 

lásku

Číšníku, přines 
víno pro mé 

přátele.

Ev.S.Lukáše 15:3
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Myslel jsem si, 
že mám přátele. Nikdo 

se mnou nechce promluvit 
ani slovo. Najdu si lepší 

práci a zase si začnu 
užívat. 

Pojďme do tvého bytu. 
Jen my dva.

A tak žil ten mladší syn 
daleko od domova po mnoho 
měsíců. Dokud měl peníze, 

jeho přátelé se ho drželi.

Přišel den, kdy všechny 
své peníze rozmařilým 

životem utratil. Jeho přátelé 
však byli stále bohatí.

Co tím myslíš, 
že nemáš žádné 
peníze? Myslel 
jsem si, že jsi 

bohatý.

Život ve městě stojí 
hodně peněz. Navíc jsem 

prohrál hodně peněz v 
kartách a v dostizích minulý 

týden. Myslel jsem si, 
že vyhraji a….

Říkáš, že jsi na mizině? 
Jak mi koupíš ty šaty, 

co jsi mi slíbil?

Doufal jsem, že 
mi může tvůj otec 
obstarat nějakou 
práci. Má hodně 
majetku, mohl 

bych se mu o něj 
starat.

Práci?

Nemůžu uvěřit 
tomu, že krmím 
špinavá prasata.

Ev.S.Lukáše 15:13-15

Chro chroChro chro

MlaskMlask Chro chroChro chro
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Je mi jedno, že jsi 
nemocný! Kliď se mi z 

očí a běž nakrmit prasata nebo 
tě vyhodím a najdu si někoho 

jiného! Tak pohni sebou!

Ano, pane. 
Omlouvám se. 
Už jdu, pane.

Nemám ani dost 
peněz na pořádné jídlo. 
Moji falešní přátelé si 
zajisté skvěle hodují.

To jsem ale skončil! 
Je mi zima a jsem tak unavený. 
Mám takový hlad, že bych jedl i 

jídlo pro prasata. Služebnictvo mého 
otce má dostatek jídla. Kdybych se 
tak mohl…..to ne, nemůžu se vrátit 
zpět po tom, jak jsem se zachoval. 

Zajisté by mě vyhnali.

Vrátím se 
zpět domů.

Blázne! Nemáš 
žádné peníze! A 

domů je to daleko! 

Trmácel se pěšky 
po mnoho týdnů, až se 
konečně ocitl blízko 

svého domova.

Už jsem skoro doma. 
Nemám žádné právo vrátit se 

domů a žádat o laskavost. Řeknu 
tedy svému otci: „Otče, zhřešil 

jsem vůči tobě a nejsem už hoden 
nazývat se tvým synem. Přijmi 
mne alespoň jako jednoho ze 

svých nádeníků.”

Byl jsem to ale hlupák! 
Co kdybych se vrátil zpět a 

poprosil otce, zda bych mu mohl 
sloužit? Promarnil jsem všechno 

své jmění. Mohl bych jim ale 
sloužit, pokud mě přijmou. 

Ev.S.Lukáše 15:16-19
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Vidíš přicházet toho muže? 
Špatně už vidím, ale zdá se mi, 

že ten muž má stejnou chůzi 
jako můj ztracený syn.

Ano, skutečně. Je o 
trochu starší a štíhlejší. 
Vypadá opravdu jako 

tvůj  syn.

Můj synu!

Můj synu, můj 
synu! Tak přece 

ses vrátil!

Otče, zhřešil jsem 
proti tobě….

….a nejsem hoden, 
abych byl nazýván 

tvým synem.

Nenechám tě vejít do mého 
domu v těchto šatech. Služebnictvo ti 

přinese ten nejlepší oděv a nejlepší obuv. 
Ach, nemáš prsten!  Ano, potřebuješ 
tedy i nový prsten. Můj ztracený syn 

byl znovu nalezen!

Mysleli jsme si, že jsi mrtvý a 
najednou jsi tu s námi. Nechám pro 

tebe přichystat pořádnou koupel.

Ev.S.Lukáše 15:20-22
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Přiveďte vykrmené tele, 
zabijte je, pozvěte hosty a 

vystrojte hostinu. Hodujme 
a buďme veselí! 

Jsem velmi rád, že 
jste tady všichni s námi v 

tento šťastný den. Můj syn je z 
cesty ještě unavený a vysláblý. Brzy 

jistě zesílí. Dnešek je nejlepším 
dnem mého života! 

Starší bratr byl několik 
dní na cestách. Když se 

vrátil zpátky, oslava 
byla v plném proudu.

Co to slyším za 
hudbu a tanec?

Váš mladší bratr se 
navrátil zpět domů. Vypadal 
velmi nuzně. Váš otec se z 
jeho návratu velmi raduje. 

Pospěšte dovnitř.

Nepůjdu dovnitř! 
Taková pošetilost! 

Můj bratr žil celý život 
v hříchu a hanbě.

Sluha oznámil otci, 
co řekl starší bratr. 

Tak dlouho jsem ho hledal a už 
jsem si myslel, že jsem ho nadobro 

ztratil. Už jsem to chtěl všechno vzdát, 
když v tom ho vidím přicházet po 
cestě domů. Věřil bys takovému 

požehnání? Bůh je dobrý!

Jak se můžeš radovat 
spolu s takovým hříšníkem? 

Nepůjdu dovnitř a nezúčastním 
se oslavy.

To je pěkný příběh. 
Chceš nám snad říci, že jsme 

jako ten starší syn? 

Ten, kdo má uši, 
nechť slyší.

Ev.S.Lukáše 15:23-32
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Tento muž je 
nebezpečný. Lidé 

ho mají rádi.

Dává jim naději.

Dává jim falešnou naději. Kdo 
může slíbit hříšníkovi život věčný? 

Musí zemřít. Svolejte radu. Sejdeme 
se dnes večer u nejvyššího kněze.

Pojďme zpět do Galileje, abychom si 
trochu odpočinuli. Brzy přijde čas, kdy 

budu vydán kněžím a zákoníkům. Budou 
se mi posmívat a ukřižují mne, třetího 

dne však vstanu z mrtvých.

Co myslí tím, že 
„vstane z mrtvých?”

Nemám 
potuchy. Asi 

to bude nějaké 
podobenství.

Mistře, přináším 
naléhavou prosbu! Marta 

mě za tebou poslala, její bratr 
Lazarus, tvůj věrný přítel,  je 

vážně nemocen. Pokud si 
pospíšíme, zastihneme ho 

ještě naživu. Jen ty ho 
můžeš vyléčit.

Lazarus je 
nemocen? 
Musíme si 
pospíšit!Vyřiď Marii a Martě, že 

přijdu, a že ta nemoc není k 
smrti, ale k slávě Boží, aby 

Syn Boží byl skrze ni oslaven.

O dva dny 
později

Mistře, uplynuly 
skoro dva dny, od té doby, 

co jsme se doslechli o Lazarově 
nemoci. Cesta nám bude trvat 
další dva dny. Neměli bychom 

se již vydat na cestu?

Zítra se vydáme 
na cestu. Uvidíte slávu 

Boha Hospodina.

Mistře, uplynuly 
čtyři dny. Přijdeme 
včas, abychom mu 

pomohli? Lazarus zemřel. A jsem 
rád, že jsem tam nebyl, 

kvůli vám, abyste uviděli 
slávu Boží a uvěřili.

Mrtev?
Lazarus je 

mrtev?

Ev. S. Matouše 20:17-20; Ev.S.Jana 11:1-15

228



Ježíš a 
jeho učedníci 
přicházejí, už 
jsou u brány.

Řekni jim, ať na mě počkají.  
Je pro ně nebezpečné ukazovat se 
tady před všemi farizeji a kněžími, 

kteří ho chtějí zabít.

Néééééé…

Pane, kdybys tady byl, 
nebyl by můj bratr zemřel. 
A přece není pozdě! Vím, 
že Bůh ti vyhoví ve všem, 

o co ho požádáš. 

Tvůj bratr vstane 
z mrtvých.

Vím, že bude 
vzkříšen na konci 

světa.

Já jsem 
vzkříšení i život. 

Kdo věří 
ve mne, i kdyby 
zemřel, bude žít. 
A každý, kdo žije 

a věří ve mne, 
nezemře navěky. 

Věříš tomu?

Ano, Pane. Já 
jsem uvěřila, že 

ty jsi Mesiáš, Syn 
Boží, který má 
přijít na svět.

Poté nechala Marta 
zavolat Marii.

Ach ne

Ubohý Lazarus!

Pojďme! 
Odchází  k 
hrobu, aby 

se tam 
vyplakala.

Ev.S.Jana 11:17-31

Ááááách!Ááááách!
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Pane, 
kdybys tady 

byl, můj bratr 
by nezemřel.

Kam jste ho 
uložili?

Tolik nám 
chybí.

Podívej, jak moc 
Lazara miloval!

Když dokázal 
navrátit zrak slepému, proč 
nemohl způsobit, aby jeho 

přítel nezemřel?

Odvalte ten 
kámen!

Pane, Lazarus je 
mrtev už 4 dny, 

jeho tělo teď zajisté 
zapáchá.

Neřekl jsem ti, 
že uvidíš slávu Boží, 

budeš-li věřit? 
Odvalte ten kámen!

Otče, děkuji ti, že jsi 
mě vyslyšel. Já dobře vím, 
že mě vždy slyšíš, ale řekl 
jsem to kvůli zástupu lidí, 

kteří stojí kolem, aby 
uvěřili, že ty jsi mě poslal. 

Ukaž se ve své slávě!

Ev.S.Jana 11:32-42
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Lazare, 
pojď ven!

Tentokrát 
zašel příliš 

daleko!

Tělo už je v 
rozkladu.

Až lidé uvidí, že jeho 
zázraky jsou obyčejné 

podfuky, nebudeme mít 
žádné potíže ho zatknout 

a odsoudit k smrti.

Cože?!? To je 
neuvěřitelné!

To nemůže 
být pravda!

Sláva 
Hospodinu!

HURÁ!

Dokázal to, 
Marie! 

Dokázal to!

Je naživu! Po 
čtyřech dnech je 

znovu naživu!

Ev.S.Jana 11:43-44

Ano, udělá ze 
sebe blázna.
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Po čtyři dny ležel mrtvý 
Lazar v hrobce a pak vyšel 
ven, jeho ruce a nohy byly 

omotány plátnem.

Rozvažte 
ho a nechte 
ho odejít!

Nikdo jiný, než 
samotný Bůh, nedokáže 

činit takové zázraky!

Co se to tu děje? 
Dostaňte mě z toho 
pohřebního roucha.

Byl jsi čtyři 
dny mrtev.

Mistře, tak rád tě 
vidím! Byl jsi to ty, 

kdo mě přivedl 
zpět k životu?

Lazare, tolik jsi 
nám chyběl!

Mám velký hlad. 
Pojďme se najíst.

Chvála Tobě, 
náš Pane a 
Hospodine!

Věříš tomu, co jsme právě 
viděli? To rozhodně nebyl trik. Viděl 
jsem Lazara, než ho pohřbili. Není 

pochyb o tom, že byl mrtvý.

Až se o tom 
doslechnou v 

Jeruzalémě, prohlásí 
ho za krále. Musíme 
rychle něco udělat.

Musíme to jít 
rychle oznámit 
zákoníkům a 

farizeům.

Ten Ježíš 
dnes provedl 

povedený trik. I lidé, 
kteří to viděli, si 

opravdu mysleli, že 
vzkřísil Lazara z 

mrtvých.

Pokud to bude 
pokračovat, přijdou 
Římané a odejmou 

nám naše postavení. 
Chtějí, abychom 
udržovali mír.

Nezáleží na tom, 
jak to provedl, musíme 
ho zastavit, než v něj 

všichni uvěří.

Ev.S.Jana 11:44-48
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Ježíš ale nikdy nečinil 
žádné násílí a proti Římu 

také nemluvil.

Jeho slova jsou hrubá! 
Veřejně nás nazývá pokrytci. 

Lidé se nám vysmívají a 
otevřeně námi pohrdají.

Musíme ho 
odstranit. Sám 
sebe z mrtvých 
už nevzkřísí.

Musíme to udělat 
co nejdříve, než naše 

náboženství ztratí 
veškerou úctu. A než se do 

toho vloží Řím.

Odmítli mě a ukládají mi o 
život. Nerozumějí tomu, že já jsem 

jejich spása. Až odejdu, Římané zničí 
chrám, který velekněží tolik milují. 

Nezůstane tu kámen na kameni, 
všechno bude rozmetáno.

Přijde čas, kdy ti, kteří mě 
milují, budou vrženi do vězení. 

Okolní národy vás budou nenávidět 
pro mé jméno. Někteří z vás zahynou 
jejich rukou, jiní budou vyhnáni ze 

svých domovů a nebude jim 
dovoleno pracovat. 

Nebojte se, až 
přijdou války, zemětřesení, 
nemoci, hladomory a různé 
katastrofy, to vše se musí 
stát, ale to ještě nebude 

konec.
To vše bude teprve 

počátek bolesti. V Jeruzalémě 
budou žít pohané, dokud se jejich 
čas nenaplní. Mějte se na pozoru a 

nevěřte těm, kteří budou tvrdit, že jsem 
se vrátil. Mnozí přijdou v mém jménu 

a budou tvrdit ,,já jsem Kristus” 
a mnohé svedou.

Jako blesk dokáže ozářit oblohu od 
východu až na západ, tak takový bude můj 

příchod. Každé oko mě spatří. Mrtví vstanou z 
hrobů a já sám nastolím na zemi království. Ale 

předtím, než se toto stane, přijde čas velkého 
soužení, jaké svět dosud nezažil.

Ev.S.Matouše 10:22, 24:2, 5-9, 21, 27-31; Ev.S.Lukáše 19:43-44, 21:8; Ev.S. Jana 11:49-53; Zjevení S.Jana 2:10
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Pane, přicházím se 
vzkazem od Marty. Řekla 
mi, že jste vítáni v jejím 

domě, neboť Jeruzalém již 
pro vás není bezpečný. 

Někteří lidé jsou 
rozhořčeni, že jsi vzkřísil 

mého pána z mrtvých. 
Přijmeš její pozvání? 

S díky přijímám 
její pozvání. Rád bych 

je ještě naposledy viděl, 
před mým utrpením.

To je Ježíš a 
jeho učedníci.

Lazare, příteli můj! 
Vypadáš mnohem lépe, 

než co jsem tě naposledy 
viděl. Mnohem raději 

přicházím do tvého domu, 
než do tvé hrobky. 

Pane, vítej! Co je mé, 
je i tvé. Prosím, pojď 
dovnitř a odpočiň si. 

Vystrojili jsme 
hostinu a pozvali 

hosty.

Pane, ty jsi 
vzkříšení a 

život.

Pane, doslechl 
jsem se, že se tě 

Židé chystají 
zatknout a zabít.

Přišel jsem na tento svět, abych 
za jeho spásu položil svůj vlastní 
život. Budu uvězněn, ukřižován 

a třetího dne vzkříšen.

Ev.S.Matouše 20:19, 26:2; Ev.S.Jana 12:1-2, 14:6
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Ty jsi vzkříšení 
a život. Ten, kdo v 
tebe uvěří, i kdyby 
zemřel, bude žít.

Marie, co 
chceš udělat s 

tou drahou 
mastí?

Můj Pane, ty jsi 
vzkříšení a život. 
Zemřeš a znovu 

budeš žít.

Marie, ta mast je 
velmi drahá. Proč jí 

chceš plýtvat?

Vždyť s ní 
pomazává  

našeho Mistra.

Ta mast mohla 
být prodána a 
utržené peníze 
dány chudým.

Marie otřela 
svými vlasy 

Ježíšovy nohy.

Nech ji, 
připravuje moje 
tělo k pohřbu.

K tvému 
pohřbu?

Říkal přece, 
že bude ukřižován. 
Snad tím nemyslí 

opravdové ukřižování 
k smrti.

Řekl jsem vám, 
že dobrý pastýř položí 

svůj život za ovce. Budu 
odsouzen k smrti, ukřižován 

a pohřben. Třetího dne 
vstanu z mrtvých.

Marie připravuje 
mé tělo k pohřbu. Nastala 

moje hodina, kdy budu  
oslaven. Pojďme nyní do 

Jeruzaléma, kde se 
to vše stane.

Ev.S.Matouše 20:19; Ev.S.Jana 12:3-8, 10:11
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Pane, všichni v 
Jeruzalémě 

očekávají tvůj 
příchod!

Osedlejte mi osla, 
vydáme se naposledy 

do Jeruzaléma.

Pane, zástupy lidí očekávají 
tvůj příchod do Jeruzaléma. 
Chtějí tě prohlásit za krále.

Budu odsouzen k 
smrti, ukřižován a 

třetího dne vzkříšen.

Hosana, králi 
Židů.

Požehnaný, 
který přichází ve 

jménu Páně.

Sláva synu 
Davidovu!

Ustupte z cesty 
Izraelskému králi.

Chvála 
Hospodinu.

Slíbený 
Spasitel.

Ev.S.Jana 12:12-13
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Vysvoboď 
nás, synu 
Davidův.

Lidé ho nazývají 
králem Židů!

Myslí si, že on je tím 
vyvoleným Mesiášem.

Proč přichází do 
chrámu? Přece ví, 
že mu ukládáme 

o život.

I nadále znesvěcují 
Hospodinův chrám. Vypadá 
to tu jako tržiště a ne jako 

místo k modlení.

Dám ti ho za dobrou 
cenu. Navíc už byl 
schválen k obětním 

účelům.

Je mi líto, ale toto je 
moje nejlepší nabídka. 

Pokud chcete nižší 
cenu, budete muset jít 

někam jinam.

Ev.S.Matouše 21:11-12
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Ježíš znovu vyhnal 
zloděje a překupníky 

z chrámu. 
Odneste všechno 
své zboží z domu 
mého Otce, bando 
zlodějů a lupičů.

Vyděláváte peníze 
na těch, kdo se sem 

přišli modlit. Vezměte 
si svoje peníze s 
sebou do pekla.

Kdo si myslíš, 
že jsi?

Jakým 
právem náš 

vyháníš?

Nedělejte z 
chrámu mého 
Otce doupě 

zlodějů.

Pozor!

Pane, velekněží a zákoníci 
nás sledují. Doslechl jsem se, že tě 
chtějí ještě před svátkem Pesach* 

uvěznit. Svátek je za pár dní.

Byl slavnostně uvítán 
při vjezdu do Jeruzaléma a 
nyní vyklidil chrám. Víš, 

co to znamená? 

Řekl jsem vám, že budu 
trpět, ukřižován a třetího 

dne vstanu z mrtvých.

Ano, jedno z proroctví  říká 
„horlivost domu tvého mě sžírá” a 

také, že „nečekaně přijde do chrámu.” 
Toto je proroctví o Mesiášovi.

Musíme ho ještě 
před svátky zastavit. Nasadili 
jsme na něj své vlastní lidi, 

ti ho neustále sledují.

Žalm 69:10; Ev.S.Matouše 21:12-13 *Pesach, často nazývaný Svátek nekvašených chlebů”, ve starší české literatuře 
někdy překládáno jako Přesnice, je jedním z nejdůležitějších židovských svátků, které se každoročně slaví a které 

připomínají vyvedení z otroctví a cestu ke svobodě.

„

Prásk!Prásk!

Bum!Bum!
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Mějte se na pozoru! Až odejdu, uvrhnou 
vás do vězení, budete trpět a někteří z vás 
budou zabiti. Budete kázat o mojí lásce a 

moci. Až budete postaveni před soud, 
vložím vám slova do úst. Děti budou svědčit 

proti svým rodičům a rodiče proti svým 
dětem. Pro mé jméno vás budou nenávidět. 
Povstane mnoho falešných proroků, kteří 

budou tvrdit, že přišli v mém jménu. 
Bude s vámi Duch svatý. 

Mistře, kdy se 
vrátíš zpět na zem 

a kdy nastane 
konec světa?

Nevěřte těm, kteří budou tvrdit, že znají den a místo 
mého příchodu. Přijdu jako blesk z čistého nebe, rychle a 

nečekaně. Buďte mi věrní, vytrvejte až do konce a vyhnete 
se tak soudu, který čeká všechny hříšníky. Mějte se na 
pozoru, neboť neznáte den ani hodinu mého příchodu.

Jako bylo za dnů Noema, tak bude 
i za dnů před mým návratem. Lidé jedli, 

pili a užívali si až do dne, kdy přišla potopa 
a všechny zahubila. Přijdu nečekaně 

jako zloděj v noci.

Dva muži budou 
pracovat na poli, jeden 

bude vzat, aby se se 
mnou setkal a ten druhý 

zanechán, aby trpěl.

Dvě ženy budou mlít spolu obilí, jedna 
bude přijata, a druhá zanechána. Mějte se 

na pozoru a buďte připraveni, neboť přijdu 
v den, kdy mě nebudete čekat.

Mistře, musím 
teď odejít do města, 
vrátím se později.

Jdi, Jidáši a udělej 
to, co musíš.

Pokud mi 
dobře zaplatíte, 
zradím Ježíše a 
vydám vám ho.

Ty jsi přece 
Jidáš, jeden z 

jeho učedníků.

Ano, následoval jsem 
Ježíše tři roky a už mě to 
nebaví. Mluví jako blázen 

a navíc teď potřebuji 
nějaké peníze.

Přišla hodina, 
aby byl oslaven Syn 

člověka. Amen, pravím 
vám, jestliže pšeničné zrno 

nepadne do země a 
nezemře, zůstane samo. 
Zemře-li však, vynese 

velkou úrodu.

Ev. S. Matouše 26:14-16; Ev.S.Marka 13:5-13; Ev.S.Lukáše 17:26-37; Ev.S.Jana 12:23-24; 2 Epišt.S.Petra 3:10
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Nyní je má duše sevřená úzkostí. Mám snad 
říci:,,Otče, vysvoboď mne z této hodiny?” Vždyť 

pro tuto hodinu jsem přišel do tohoto světa.

Otče, oslav 
své jméno!

Oslavil jsem a 
ještě oslavím.

Bůh k němu 
promluvil!

Zahřmělo!

Anděl k němu 
promluvil!

Tento hlas se neozval 
kvůli mně, ale kvůli vám. Přišel čas, 
kdy bude Satan, kníže tohoto světa, 

poražen a vyvržen ven. A já, až 
budu vyzdvižen, přitáhnu 

všechen lid k sobě. Dočetli jsme se v 
knihách proroků, že 

Kristus bude žít navěky a 
ty říkáš, že zemřeš. Kdo 

je tedy Kristus, 
Syn člověka?

Ještě na krátkou chvíli 
je světlo mezi vámi. Veřte ve 
světlo, dokud ho máte, abyste 

se stali Božími syny.  

Co to jen 
povídá?!?

Kdo mě odmítá a nepřijímá 
moje slova, odmítá Boha. Já 

jsem světlo tohoto světa. Kdo 
ve mne věří, nezůstane ve tmě, 

ale bude žít navěky. 

Ev.S. Jana 12:27-36
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