
Bible, též nazývaná Písmo svaté či Slovo Boží, je základním kamenem 
křesťanské víry. Je to kniha zcela unikátní, odlišná od jiných knih. Bibli tvoří 
celkem 66 knih napsaných přibližně čtyřiceti různými autory pocházejícími z Asie. 
Měli různá povolání : byli to panovníci, výběrčí daní, rybáři, doktoři, sedláci, 
právníci a jiní. Bible byla napsána  v časovém rozmezí 1500 let. Jednotlivé knihy 
vznikly nezávisle na sobě, jejich autoři se navzájem neznali a žili v odlišných 
koutech světa. A přesto když byly jednotlivé knihy shromážděny, utvořily dokonalý 
příběh spojený jednou myšlenkou a jedním významem. Duch svatý seslaný od 
Boha inspiroval tyto muže k napsání jednotlivých knih.

Z tohoto důvodu je Bible prastarou knihou, která získává na popularitě i v současné 
době. Bible je první tištěnou knihou vůbec a byla přeložena do mnoha jazyků.

Bible se skládá ze dvou částí, které křesťané nazývají Starý zákon a Nový zákon. 
Starý zákon tvoří 39 samostatných knih, které se dělí na 927 kapitol. Text Starého 
zákona byl původně napsán v hebrejštině, která vypadá následovně:

Židé dodnes považují Starý zákon za posvátné Písmo.

Nový zákon tvoří 27 samostatných knih a 260 kapitol. Většina textu Nového 
zákona je napsána v řečtině, která vypadá následovně:

Bible popisuje pravdivý příběh o stvoření a historii světa a také prozrazuje jeho 
konec. Vypráví o stvoření člověka, o příčině hříchu, o nebi a o pekle.

 Bible je kniha plná proroctví, z nichž se již mnohá vyplnila.

Bible odpovídá na důležité životní otázky, které si člověk klade:
            Proč jsme tady? Jaký je důvod naší existence?
            Proč musíme zemřít ?
            Co se stane po smrti ?
            Je možné se znovu narodit ?
            Jaký je rozdíl mezí ďáblem a duchem zemřelého člověka ?
            Jak se lišíme od zvířat ?
            Co je vlastně hřích ?
            Je možné přestat hřešit ?
            Existuje skutečně Bůh ?
            Proč je tolik utrpení a bolesti na světě ?
                Proč člověk trpí a zažívá zklamání a pak zemře ?

Chceš-li znát odpověď na tyto a jiné otázky, čti dál…

O Bibli…
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Obrovské temné nic – a Bůh. Nebyl 
však sám, Bůh narozdíl od člověka 
existuje ve třech osobách, které si 

jsou navzájem rovné a věčné, 
jednotné v podstatě, přirozenosti, 
moci, síle a vůli a spolusdílející 

dokonalou lásku.

Tento příběh se vypráví v knize 
tisíce let staré. Každé slovo, 

které uslyšíte je pravdivé, někdy 
možná i těžko uvěřitelné.

Na úplném počátku před stvořením 
člověka, země, slunce, hvězd, světla 

a času, existoval Bůh. 

Bůh však chtěl přátele a sousedy, 
někoho, s kým by svůj život sdílel.

Vždyť i pravda je 
někdy podivnější 

než fikce. 

Jak je napsáno v Bibli*, Bůh stvořil různé andělské 
bytosti, aby uctívaly Boha a jeho trůn. Jeden z nich 
jménem Lucifer svedl třetinu andělských bytostí ke 

vzpouře. Bůh je za trest vykázal z nebe a změnil 
Luciferovo jméno na Satan.

Více o Bibli naleznete v této knize na straně 321. Více o Satanovi najdete v knihách: Izaiáš 14:12-14, 45:18, 
Ezechiel 28:13-19, Ev. S.Matouše 25:41,Ev.S. Lukáše 10:18, Zjevení S.Jana 12:4, 20:2

Ale o nich se tento 
příběh nevypráví.

TENTO PŘÍBĚH JE O 
VZTAHU BOHA A ČLOVĚKA
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…a to byl první den v 
historii země

I řekl Bůh: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 
Země byla pustá a prázdná. Nad 
vodami se vznášel Bůh Stvořitel.

Přibližně 4004 před Kristem – Genesis 1:2-3 

Svět nebyl stvořen tak, jak se většina lidí domnívá. 
Člověk se nevyvinul z nižšího řádu. Bůh nepoužil 

evoluci. Bůh tvoří slovem, promluví a slovo se 
stane skutečností. Během šesti 24hodinových dní 
stvořil Bůh zvířata a rostliny, aby naplnily zemi.
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Šestého dne Bůh stvořil člověka z prachu 
země. Zlí démoni jej bedlivě sledovali.

Bůh vdechl dech života do člověka a ten 
se stal živým tvorem. Bůh stořil člověka, 
aby byl jeho obrazem a pověřil ho vládou 

nad zemí a nad veškerým tvorstvem.

Bůh dokončil své 
stvořitelské dílo a řekl: 

„Je to velmi dobré!”

Bůh dal prvnímu 
člověku jméno Adam.

Genesis 1:31, 2:7
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A Satan je 
sledoval.

Bůh každý den chodil s 
Adamem v zahradě a 

rozprávěl s ním. Život byl 
báječný. Bůh přivedl všechny 
živé tvory k Adamovi, aby je 

pojmenoval. Jak Adam 
pozoroval jednotlivé páry, 
uvědomil si, že mu chybí 

protějšek .  

Adam a Eva žili spolu 
šťastně v zahradě. Neznali 
hřích, hlad, zimu a horko.

Z každého stromu 
v zahradě smíš jíst. 
Ze stromu poznání 

dobrého a zlého však 
nejez. V den, kdy z něho 

pojíš, zemřeš. 

Stvořím pro 
Adama pomoc, 

která by při 
něm byla.

Bůh seslal na Adama mrákotu 
a když usnul, vyňal z něj žebro, 

ze kterého utvořil půvabnou 
ženu, aby Adamovi pomáhala.

Bůh probudil Adama, přivedl k němu ženu a 
řekl jim, aby se rozmnožili a naplnili zemi. 

Adam nazval svou ženu Eva.

Oba dva byli nazí a stejně 
jako děti, ani oni se za 
svoji nahotu nestyděli.

Ona je kost z 
mých kostí a tělo 

z mého těla.

Genesis 1:28, 2:2, 16-22,25

A Bůh pravil…

Bůh přikázal…

Bůh stvořil nádhernou rajskou zahradu a postavil do ní Adama, aby jí a celému světu 
vládnul. Zahrada byla plná stromů s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady stály dva 

zvláštní stromy – strom života a strom poznání dobrého a zlého. Adam mohl jíst ze 
stromu života kdykoliv se mu zachtělo. Dokud jedl jeho plody  nestárnul, neonemocněl 

a nemohl zemřít. Ze stromu poznání dobrého a zlého MĚL ZAKÁZÁNO jíst. 
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Pověz mi, Bůh vám 
zakázal jíst ze všech 
stromů v zahradě?

Šťavnaté zralé plody 
vypadaly velmi lákavě a navíc 
slibovaly vševědoucnost. Ale 

Bůh je zakázal jíst.

Eva nevěděla, 
co je dobré a zlé.

Eva si uvědomila, že byla 
podvedena. Bylo však již 
pozdě, nyní poznala dobré  

a zlé, a zlé zvítězilo. 

Satan Boha nenáviděl a chtěl zničit celé jeho dílo. 
Aby mohl mluvit s Evou, vstoupil do těla 

krásného tvora a promluvil jeho ústy.

Eva podala ovoce Adamovi a 
nabádala ho, aby také ochutnal.

Vidíš, nezemřela 
jsem. Jez a budeš 
také vševědoucí.

Nikoli, nepropadnete 
smrti! Když  z něho pojíte, 

otevřou se vám oči a 
budete jako bohové znát 

dobré a zlé.

Plody ze stromů v 
zahradě jíst smíme. Jen o 
plodech ze stromu, který 
je uprostřed zahrady Bůh 
řekl, že se jich nesmíme 

dotknout, abychom 
nezemřeli.

Eva neuposlechla 
Boha a plody 

ochutnala. 

Genesis 3:1-6, Zjevení S.Jana 20-2
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Žena, kterou jsi mi dal, 
ta mi dala ovoce z toho 
stromu a já jsem jedl.  

Oběma se otevřely 
oči: poznali, že jsou 

nazí a styděli se.

Co jsme to 
jen učinili?

Neuposlechli jsme Boha. 
Už přichází! Rychle, 
musíme se  schovat.

Kde jsi, 
Adame? Uslyšel jsem v 

zahradě tvůj hlas a 
bál jsem se. A protože 

jsem nahý, ukryl  
jsem se. 

 Kdo ti pověděl, že jsi 
nahý? Jedl jsi z toho 
stromu, z něhož jsem 

ti zakázal jíst?

Genesis 3:6-12

He, he, he…Teď 
vás zabije! 

Vidíte, co udělal 
se mnou?
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Protože jsi to 
učinil, buď proklet, 
polezeš po břiše a 
žrát budeš prach.

Bůh mohl během okamžiku zničit Lucifera 
a jeho posly, ale rozhodl se, že jim dovolí 
žít a pokoušet člověka. Koho bude člověk 

následovat? Boha nebo Satana?

Zde se mluví o budoucím konfliktu. Přijde 
čas, kdy potomek ženy porazí Satana. 
Tento slíbený syn vykoupí člověka ze 

hříchu a smrti a přivede ho zpět k Bohu.

Ten had mě podvedl a já jsem jedla. 
Řekl mi, že nezemřu a budu jako Ty, ale 

to není pravda. Cítím se hrozně.

Mezi tebe a ženu položím 
nepřátelství, i mezi 

semeno tvé a semeno její. 
Ono ti rozdrtí hlavu a ty 

jemu rozdrtíš patu.

Genesis 3:13-15

Ssssssss

Bůh požádal Evu o 
vysvětlení a ta 
odpověděla:

Bůh proklel hada a 
řekl mu…
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Nyní nastal čas smrti pro 
Adama a Evu tak, jak Bůh 

slíbil. Namísto nich však Bůh 
zabil zvířata a z jejich kůže 
udělal suknice a přioděl je.  

Adam a Eva ten den 
nezemřeli, protože místo 

nich byla obětována 
zvířata. Smrt však nad 
nimi získala vládu a 
jednou zemřou také.  

Smrt je odplatou za hřích.

Adam a Eva zhřešili. Bůh je vyhnal 
z rajské zahrady, aby jim zabránil 
jíst ze stromu života a žít na věky.

Bůh poslal anděla cherubína střežit 
cestu do zahrady. Za určitý čas byla 

rajská zahrada zničena a strom života 
přemístěn. Jednoho dne se vrátí zpět 
na zemi, ale to bychom předbíhali.

Genesis 3:17-24, Ezechiel 18:4

Bůh proklel 
člověka a řekl…

Namísto 
nás zemřela 
ta zvířata!

Bůh nás nezabil! 
Jsme stále naživu!

V potu své tváře budeš jíst 
chléb, dokud se nenavrátíš do 
země, z níž jsi byl vzat. Prach 

jsi a v prach se navrátíš.

Adame, uposlechl jsi hlasu své ženy a 
jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti 

zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země 
prokleta.  Vydá ti jen trní a hloží.
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Adam a Eva měli spolu hodně dětí. Jejich 
synové a dcery se brali navzájem a měli děti.

Kain, jejich prvorozený syn, pěstoval 
zeleninu a ovoce. Druhorozený syn Ábel se 

stal pastýřem ovcí. Je možné, že jeden z nich 
je ten slíbený potomek, který zničí Satana?

Kain a Ábel věděli o Bohu a o tom, 
co se stalo v rajské zahradě. Bůh s 

člověkem nechodil a nerozprávěl jako 
dříve. Adamova neposlušnost oddělila 

Boha od člověka a všech jeho 
potomků. Život bez Boha byl těžký.

Jednoho dne se oba synové rozhodli 
přinést Bohu obětní dar. Jejich otec jim 
pověděl o zvířatech, které Bůh zabil v 

rajské zahradě. S pomocí víry Ábel přinesl 
oběť ze svých ovcí a nabídl ji Bohu.  

Ó Hospodine, 
jako hříšník ti 

přináším jednoho 
ze svých 

prvorozených 
beránků a nabízím 

ti ho namísto 
vlastní smrti.

Kain přinesl obětní dar z nejlepších plodin, 
které vypěstoval. Bůh se však na Kaina a jeho 
obětní dar ani nepodíval, protože jeho dar byl 
bez krve. Nevěděl, že jeho hřích Boha urazil.

Hospodine, přijmi 
prosím tento dar z 

těch nejlepších 
plodin země.

Genesis 4:1-4, Římanům 3:23, Židům 11:4

Bude jeden z těchto mužů 
ten slíbený Spasitel?
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Bůh odmítl Kainovu oběť, 
protože byla bez krve.

Když Bůh spatřil prolitou 
krev nevinného beránka, byl 
potěšen a  Ábelův obětní dar 
přijal. Jeho hřích byl odčiněn. 

Ábel byl usmrcen a Kain se 
snažil svůj hřích ukrýt.

Bůh řekl Kainovi:”Budeš-li 
konat dobro, přijmu i tebe 
a budeš vládnout nad svým 

bratrem Ábelem.”

Genesis 4:5-8

Bratře, ještě 
stále je čas 

nabídnout obětní 
dar s krví.

Ale teď už toho 
mám opravdu dost!

Myslíš si, že jsi lepší 
než já? Můj obětní dar 
byl mnohem cennější 

než tvůj ubohý 
podříznutý beránek. Co 
na něm bylo lepšího?

Ne, 
Kain

e

Ne, 
Kain

e

PRÁSK!!!
PRÁSK!!!
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Genesis 4:9-16, 5:4, Skutky S. Apoštolů 17:24-26

Kainův hřích Bohu neunikl. 
Bůh vidí a ví vše.

Kaine, kde je 
tvůj bratr 

Ábel?

Nevím. Cožpak 
jsem strážcem 
svého bratra?

Bůh zná vše a vidí všechny. Nic se mu nemůže 
utajit. Viděl, jak  Kain zabil Ábela. Kain byl 

proklet a odešel se svojí ženou do pustin. Jeho 
vina mu působila velký smutek a trápení.

Kain nemohl být 
slíbeným Spasitelem, 
sám potřeboval spásu.

Na počátku se příbuzní navzájem ženili 
a křížení genů nezpůsobovalo problémy, 
později však Bůh přikázal, aby se blízcí 

příbuzní navzájem neženili. 

A co Boží slib syna Vykupitele? Adamovi 
a Evě se narodil syn, kterému dali jméno 
Šet. Měli spolu ještě hodně synů a dcer. 

Bůh mě obdaroval 
dalším synem, aby 

zaplnil místo po 
Ábelovi, kterého 

Kain zabil.

Prolitá krev 
tvého bratra ke 

mně křičí ze 
země.
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Mnoho dalších synů přišlo po 
Šetovi, ale žádný z nich neměl moc  

zlomit kletbu hříchu a porazit 
smrt.Svět se rozrůstal a objevovala 

se stále nová města, vesnice a statky.

S každou novou 
generací hřích rostl a 

rostl. Na zemi se 
rozmnožila zlovůle, 

nevěra a násilí. Každá 
lidská myšlenka byla 
zlá a hříšná. Nikdo 
nebyl dobrý. Adam 

spáchal jeden hřích a 
lidé nyní páchali 

hříchů nespočetně.

Bůh řekl: „Člověka a všechno 
živé smetu z povrchu země, 

neboť lituji, že jsem ho stvořil.” 
Satan, který nenávidí Boží 

království, bude nesmírně potěšen.

Devět generací (1 400 let) se 
vystřídalo a svět byl plný hříchu.

 Dočká se někdy Bůh 
rodiny, která by ho 

milovala a poslouchala?

Lidé se stali otroky lidí.

 Genesis 6:5-7; Římanům 5:12
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Jenom Noe, který byl 
dobrý a spravedlivý, našel 

u Boha milost.  Bůh se 
rozhodl, že Noema a jeho 

rodinu zachrání.

Je Noe tím slíbeným Vykupitelem, 
který zničí Satanovo dílo ? Bude 
následovat Boha anebo se stejně 
jako ostatní od Boha odvrátí ? 

Bůh  zadal Noemovi přesné rozměry 
archy tak, aby unesla všechny živé 
tvory, kteří se na ní budou plavit.

Genesis 6:8-9, 17-22,7:2

Přibližně 2500 let před Kristem

Vezmi s sebou na archu 
po páru od každého druhu 
zvířat a ptactva. Ty si pak 

vezmi dostatek jídla. Až bude 
čas, řeknu ti, jak a z čeho 

postavit archu a jak se 
připravit na potopu. 

Rozhodl jsem se skoncovat se vším 
tvorstvem. Sešlu na zem velkou 
potopu a všechno, co je na zemi, 

zhyne. S tebou však učiním smlouvu. 
Udělej  si archu ze dřeva.
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O stodvacet let později byla archa 
dokončena a všechna zvířata  pár 

po páru vešla k Noemovi do archy.  

Některá jsou dost 
zvláštní, nikdy jsem 

taková zvířata neviděl. 
Myslíš, že Noe má 

nakonec pravdu s tou 
potopou?

Podívej, támhle 
jdou další zvířata.  
Přicházejí sama, 
jako by je někdo 

volal. Ani náhodou. 
Kde by se 
všechna ta 

voda vzala?

Noema rmoutila  myšlenka, 
že všechno živé zahyne, a ve 

volných chvílích varoval 
ostatní, aby přestali hřešit.

Říkám vám, že se Bůh chystá 
seslat na zem velkou potopu, 

která vše živé zahubí. Věřte mi 
a vstupte se mnou na archu.

Proč by 
milující Bůh 

zničil své 
vlastní děti?

Ty starý 
blázne!

Bůh nenávidí hřích. 
Přestaňte hřešit, budťe  
spravedliví a milujte 

bližního svého.

Genesis 7:7-9, 2.Epišt.S. Petra 2:5
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Genesis 7:9-11,16

Noe, už je čas. 
Vejdi ty a celá tvoje 

rodina do archy. 
Brzy už bude pozdě 
pro ty, kteří odmítli 

přestat hřešit.

Vsadím se, že je 
ti lvi už dávno 

sežrali.

Už tam jsou 
celý týden!

Po sedmi dnech pak začalo pršet a 
na zemi vystoupily vody potopy.

 Nebuď směšný. Bůh 
je přece láska. Není 

možné, aby jeden muž 
měl pravdu a všichni 
kněží a kazatelé se 

mýlili.

Já blázen! Kéž bych 
věřil Noemovi!

Bůh za nimi 
zavřel dveře a po 
celých sedm dní 

se nic nedělo.

Nikdy jsem nic 
podobného neviděl, 

myslíš, že ti blázni v arše 
mají nakonec pravdu v 

tom, že Bůh chce 
všechny lidi kvůli jejich 

hříchům zahubit?

Hospodine, 
zachraň mé dítě!

Nezbývá moc 
místa.

Tato jsou již 
poslední.

Nikdy předtím na zemi nepršelo. Počasí bylo vždy 
slunečné a příjemné a zemi zavlažovala jen rosa. 

Nikdo nikdy o dešti neslyšel. Noe tak neměl 
sebemenší důvod věřit, že bude pršet. Nedbal však 

na důvody, věřil Bohu. Všichni si mysleli, že Noe je 
blázen, když věřil Bohu, že voda poteče z nebe.

He, he podívejte se na ty 
pošetilce! Jsou uzavřeni ve 

velké lodi se všemi hladovými 
zvířaty! Uprostřed pustiny bez 

jediné kapky vody!
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Když si lidé uvědomili, 
že Noe měl pravdu, 
bylo již příliš pozdě.

Pršelo po 40 dní a nocí, vody 
na zemi stouply a překryly 

všechny vysoké hory. Všechno 
živé zahynulo, zachován byl 

pouze Noe a ti, kdo s ním byli 
v arše. Uplynul skoro celý rok, 

než mohl Noe opustit archu.

Noe vypustil holubici a ta se k němu 
vrátila s čerstvým lístkem v zobáčku. 

Tak Noe poznal, že vody ze země 
ustoupily. Když Noe holubici o 

několik dní později znovu vypustil, 
už se nevrátila. Bylo po potopě. 

Genesis 7:12, 19-23, 8:9-11

Budu rád, 
až vody ustoupí 
a budeme moci 
opustit tuto loď.

Přibližně 2348 let před  Kristem
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Zvířata jsou vám 
vydána do rukou. 
Každý pohybující 

živočich vám bude za 
pokrm, stejně tak i 

zelenina a byliny. Jen 
maso oživené krví 

nesmíte jíst. 
Neprolévejte krev 

člověka.

Položím na oblak duhu, jako 
znamení smlouvy a kdykoliv se 
duha objeví, rozpomenu se na 

svou smlouvu mezi mnou a vámi 
a vody již nikdy nezaplaví a 

nezničí zemi. Ploďte a množte 
se a naplňte zemi.

Kdo prolije krev 
člověka, toho krev bude 
člověkem prolita, neboť 

život je v krvi.

Archa spočinula na 
pohoří Ararat. Všichni 

vyšli z archy do nového 
světa, který neznal hříchu.

Noe začal obdělávat půdu a 
vysadil vinici. Rodiny se začaly 

rozrůstat a nový svět se nezdál již 
tak opuštěný jako na začátku.

Noe zjistil, že když nechá hrozny zkvasit a 
víno pak vypije, cítí se najednou podivně lehce 

a zvláštně. Víno mu zachutnalo a mnohdy 
nebyl ani schopen práce. Někdy i upadnul do 
bezvědomí a činil věci, které Boha netěšily. 

Noe postavil Hospodinu oltář a zapálil na něm 
zápalné oběti. I přesto, že byl Noe člověk 

spravedlivý, v jeho srdci stále přebýval hřích. 
Oběti s krví byly nabídnuty Hospodinu jako 
náhrada za vlastní život a životy jeho rodiny.

Osm obětí představovalo osm 
lidí, kteří by byli zemřeli při 

potopě,  kdyby nebylo milosti 
Boží. Stejně tak v rajské 

zahradě odčinil Bůh Adamův a 
Evin hřích tím, že obětoval 

podříznutá zvířata.

Genesis 8:4,20,9:1-29
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Noe a jeho rodina 
našli u Boha milost.

Pouze těchto 8 lidí 
zůstalo na živu.

Jáfet odešel na západ 
a na sever, aby se 

usadil a založil rodinu.

Šém odešel na východ 
a usadil se v Asii.

A tak se lidstvo 
rozmnožilo a 
rozčlenilo.

Genesis 9:21-27, 1. Letopisů 4:40, Žalm 78:51,105:23,27,106:22

Jednoho dne se Noe opil, obnažil se a 
tvrdě usnul uprostřed svého stanu. Jeho 

syn Chám spatřil svého obnaženého otce 
a jeho nahota mu přinesla uspokojení. 

Pověděl to venku oběma svým bratrům. 

Tvůj  syn Kanán a jeho 
potomci ať jsou těmi 
nejbídnějšími otroky 
tvého bratra Šéma.

O mnoho let později se 
toto proroctví naplnilo. 

Kananejci osídlili Palestinu 
a žili v područí Židů.

 Adam a Eva Kain
Ábel

Šet

 Evropa

Jáf
et

C
há

m

Šém

Asie

Afrika

Turecko

Egy
pt

Když se 
Noe 

probudil, 
jeho 

synové mu 
řekli, co 
Chám 
učinil.

Chám odešel na jih a usadil 
se v Africe a jižní Asii. 

Potomci jeho syna Kanána  
se usadili v oblasti, která se 

nyní nazývá Palestina.
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Země se znovu zaplnila a lidé 
začali opět hřešit, klaněli se 

modlám a zapomněli na Boha.

Chám, syn Noema, zplodil syna Nimroda a 
ten se stal na zemi prvním bohatýrským 

lovcem. Odmítl poslouchat Boha a založil 
své vlastní pohanské království Babylón.

Lidé se nechtěli rozptýlit po celé zemi, 
jak jim Bůh přikázal. Postavili si vysokou 

a skvostnou věž jako místo k uctívání. 

Neuctívali však Boha. 
Satan je navedl k 

uctívání bohů 
vyřezaných ze dřeva, 

kamene a kovu.

 Stavitelé se nemohli mezi 
sebou domluvit a upustili 

od budování města.

 Bůh se na neposlušné Babylóňany 
rozhněval a aby se mezi sebou 

nemohli dále domlouvat, sestoupil 
a zmátl jejich řeč, takže si 

navzájem nerozuměli.

โอ้ย...
คุยไม่เข้าใจกันเลย 

рзүш 
оөрз блх 
ө зцрий 

сзц

Stalo se, jak Bůh přikázal a 
veškerý lid byl rozehnán po 

zemi. Někteří odešli do 
vzdálených krajin na studený 

sever a horký jih, jiní odpluli na 
daleké ostrovy. Tak se lidstvo 

jazykově rozčlenilo.

Genesis 10:6-10; 11:1-9

Přibližně 2247 před Kristem
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Kapitola druhá: ABRAHAMKapitola druhá: ABRAHAM



Genesis 12:1-3, 13:14-17

Muž jménem Abraham byl jediný, který 
nevěřil, že modly jsou   bohové.Věděl, že Bůh 
je Stvořitel a nemůže být uctíván skrze modly.

Abraham věděl, že to mluví Bůh, 
uposlechl a vydal se na cestu, o 

které nevěděl, kam vede. Jediné co 
věděl bylo, že opouští zemi plnou 
nevěry a následuje živého Boha. 
Šel s ním také jeho synovec Lot.

 Abrahame, tuto zemi dám tvému 
potomstvu. Tvoje rodina se bude 

během let stále rozrůstat. Jako není 
možné spočítat hvězdy, tak nebude 

možné spočítat tvoje potomky.

Však víš, že jsem 
neplodná a navíc jsem 
ve věku, kdy už děti 

mít nemůžu.

Sáro, Bůh mi řekl, že se 
přece po všech těch letech 

dočkáme potomka.

 Přišli do země Kananejské, kde se usadil 
Chámův syn. Dnes se toto místo nazývá 

Palestina. Bůh k němu promluvil:

Bůh řekl Abrahamovi:„Odejdi ze 
své země a ze svého rodiště do 

země, kterou ti ukážu. Učiním tě 
velkým národem, požehnám těm, 

kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti 
zlořečí. V tobě dojdou požehnání 

veškeré národy na zemi.”

Je Abraham tím slíbeným synem, 
který překoná hřích a smrt?

Bůh řekl a tak 
se i stane.

Přibližně 1921 před Kristem
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Abraham na svých 
cestách čas od času 

obětoval Bohu 
zápalnou oběť s krví. 

Stejně jako Ábel, 
obětoval z čisté víry, 
věděl, že je hříšník, 

který si zaslouží smrt.

Krev obětního beránka nemohla sama o 
sobě odčinit jeho hřích. Abraham však 
Bohu uvěřil a on mu to připočetl jako 

spravedlnost, jeho hřích byl tak odčiněn. 

Nic se neboj, Abrahame. 
Já jsem tvůj štít, tvá 
přehojná odměna.

Narodí se 
vám syn.

Podívej se na oblohu a zkus 
spočítat hvězdy. Jako není možné 

je spočítat, tak nebude možné 
spočítat ani tvoje potomky.

Protože jsi mi uvěřil, připočtu ti to 
jako spravedlnost. Buď si jistý, že tvoji 

potomci budou žít jako hosté v zemi, která 
není jejich, budou tam otročit a budou tam 

pokořováni po čtyřista let. Poté ztrestám 
národ, jemuž budou otročit a tví potomci 
odejdou s velkým jměním.  Vrátí se sem 

zpět a osídlí toto území.

O deset let později

Genesis 15:1-6, 13-14

Vím, že to byl Bůh, kdo se mnou mluvil. 
Nerozumím, proč musíme tak dlouho čekat. 
Bůh řekl, že se stanu otcem velkého národa. 
Jsme oba staří a ty jsi neplodná a jediné, co 

máme, je stádo ovcí.

Abrahame, deset let 
uplynulo a stále ještě 
nemáme potomka. Už 

jsme oba staří, je mi 75 
a tobě 85 let. Jsi si jistý, 

že to byl hlas Boží? 

Co mi chceš dát? 
Jsem stále bezdětný.

Věřím, že se stane, 
jak říkáš.
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Kde je ten slíbený potomek ? 
Stárnu každým dnem a ty již brzy 
budeš také neplodný. Obávám se, 

že se potomka nedočkáš.

V této zemi je zvykem, 
že otrokyně může porodit 

potomka své paní. 

Genesis 16:1-4

Je to jediná 
možná cesta.

Abrahame, cožpak to 
nevidíš? Je to naše jediná 

příležitost. Musíš mít dítě s 
Hagar. Je to vůle Boží. Jak 
jinak by ses stal praotcem 

národů, když nemáš 
žádného potomka?

Abraham nepožádal o radu Boha, zapomněl 
na Boží slib a uposlechl hlasu své ženy.
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Genesis 16:4-16

Když Hagar viděla, že je těhotná, 
přestala si své paní vážit. Sáru 

začala svírat žárlivost.

Sára pokořovala Hagar a nutila ji tvrdě 
pracovat. Záměr Boha nikdy nebyl, aby 

měl muž více než jednu manželku.

Hagar přemýšlela o útěku.

Hagar uprchla do pustin a unavená z vyčerpání klesla 
k zemi. Bůh spatřil, v jaké je nouzi a promluvil k ní.

Hagar se vrátila zpět a za 
nějaký čas porodila syna.

Bůh mi řekl, že jako 
Abrahamův syn bude i Izmael 

praotcem mnoha národů.

Izmael se později stal praotcem 
všech arabských národů.

Hagaro, vrať se ke své 
paní a pokoř se pod její 
ruku. Narodí se ti syn, 

kterému dáš jméno Izmael 
– to je Slyší Bůh. 

Velice rozmnožím jeho 
potomstvo, takže je nebude 
možné ani spočítat. Izmael 

bude člověk nezkrotný, 
bude proti všem a všichni 

budou proti němu. 

O několik 
měsíců později

Až nabereš 
vodu, půjdeš 

nasekat dřevo.

Porodím Abrahamovi 
potomka.
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Abrahamovi bylo 86 let, 
když se Izmael narodil. 
Abraham došel do věku, 
kdy už nemohl fyzicky 

zplodit potomka. Je 
Izmael Abrahamovým 
slíbeným synem? Bůh 
přece řekl, že to bude 

jeho žena Sára, kdo mu 
porodí syna.

Když bylo Izmaelovi 13 let a Abrahamovi 
99 let, Bůh k němu znovu promluvil.

Ne, bude to tak, jak jsem 
již řekl. Svoji smlouvu uzavřu se 

synem, kterého ti tvá žena Sára porodí 
příštího roku v tomto čase. 

Je to vůbec možné? Ovšem, že je! 
Bůh, který stvořil člověka, zajisté 

dokáže obnovit plodnost i u těl 
tak starých jako ta naše. Zajisté! 

Bůh to dokáže!

O pár dní později přišli 
navštívit Abrahama tři muži. 

Nebyli ani z daleka ani místní. 
Na pohled byli statní, 

sebevědomí a moudří věkem. 

Já jsem Bůh všemohoucí, 
konej vše tak, jak ti říkám a buď 

bezúhonný. Jak jsem slíbil, 
převelice tě rozmnožím a staneš 

se praotcem všech národů. 
S tebou a tvými potomky 

uzavřu smlouvu.

Tobě a tvému 
potomstvu dávám do 

věčného vlastnictví zemi 
Kananejskou. Sára ti 
porodí syna, který se 
stane hlavou mnoha 

národů

Abraham je z povzdálí sledoval. 
Zdáli se mu jiní, nevěděl však, 

že nejsou z tohoto světa.  

Jak může Bůh dodržet slib, 
když jsou oba příliš staří na to, 

aby mohli mít potomky? 

Genesis 17:1-21, 18:1-2

Ha, ha, ha.
 Cožpak se může narodit 

syn stoletému? A bude Sára 
rodit v devadesáti? Ať je 

Izmael tím slíbeným 
synem!

Dva z mužů byli andělé a ten třetí 
byl samotný Bůh v podobě anděla, 
aby mohl jeho ústy s Abrahamem 

mluvit. Jakmile je Abraham 
spatřil, vyběhl jim vstříc.
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Ha-ha-ha

Jak se mi může 
dostat rozkoše, když jsem

 tak sešlá věkem? I 
Abraham je stařec. 

Genesis 18:23-19:2

 Tam žije můj synovec 
Lot s rodinou!

Ano, měl 
by znát 
pravdu.

Mám Abrahamovi 
zamlčet, co hodlám učinit? 

Abraham se stane praotcem velkého 
národa a bude přikazovat svým 

synům a všem, kteří přijdou 
po něm, aby dbali na Boha 

a jeho zákony.

Křik ze Sodomy a 
Gomory je silný a jejich 
hřích je těžký. Hodlám 

zahubit všechny živé duše 
– muže, ženy a děti.

Ale ano, smála ses, 
protože nevěříš Bohu. Je snad 

pro Boha něco nemožné? V jistém 
čase, po obvyklé době, se k tobě 

vrátím a Sára bude mít syna. 

Nesmála jsem se.

Proč se Sára směje, 
když Bůh říká, že bude 

mít syna?

Abrahame, tvá 
žena Sára bude 

mít syna.
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Navštívím 
ho dnes večer.

Pokud nenajdeš 
těch deset, můžeš prosím
 varovat mého synovce 

Lota a jeho rodinu?

Nezahladím je ani 
kvůli těm deseti.

Nehněvej se prosím, promluvím-li ještě jednou. 
Možná, že se jich tam najde jen 10. Zahubíš celé 

město i s těmi deseti?

Vzácní cizinci, 
snažně vás prosím, pojďte 
a přenocujte v mém domě, 

na ulici nejste přes 
noc v bezpečí.

Samá zvrácenost! 
Je to horší, než 

jsem čekal.
Nyní zcela rozumím, 
proč se Bůh chystá 

zahubit celé město i s 
dětmi a zvířaty.

Hele, ti dva 
docela ujdou. 

Pojďme a 
řekněme o nich 

ostatním.

Nehněvej se prosím 
pro mou opovážlivost,

ale co když se jich
 najde jen 30?

Přece by Bůh neusmrtil s hříšníkem i spravedlivého, 
pak by na tom byl spravedlivý stejně jako hříšník. Co když 
je v tom městě 50 spravedlivých? Promine Bůh tomu místu, 

aby zachránil ty spravedlivé? Vím, že Bůh -Soudce 
všech zemí jedná podle práva.

Dovoluji si k Bohu promluvit, přestože jsem
 jen prach a popel: Což když jich je pouze 45? 

Zahladí Bůh pro těch pět celé město?

Nezahladím, 
najdu-li jich tam 45.

Nehněvej se, ale možná, 
že se jich tam najde jen 40.

Neučiním to, 
najdu-li jich tam 40.

Neučiním to, 
najdu-li jich tam 30.

Možná, že se jich 
tam najde jen 20.

Nezahladím
 je ani kvůli těm 

dvaceti.

Najdu-li 50 
spravedlivých, prominu 

kvůli nim celému 
tomu místu.

Genesis 18:23-19:2

Téhož večera vešli dva 
poslové do Sodomy a Gomory 

a zamířili k Lotovu domu.
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Lote, kde máš ty 
muže? Přiveď nám 
je, abychom s nimi 

mohli mít sex.

Genesis 19:4-17

Bůh varuje, abyste 
se neohlíželi zpět!

Běžte pryč! Nečiňte 
nic zlého!

Vyrazíme dveře a
 naložíme s tebou hůř, než 
s těmi cizinci! Stejně jsi

 tu sám jako host!

Myslíš, že jsi 
lepší než my?

Jsi plný 
nenávisti!

Nechceme tvoje
 dcery, vydej nám ty dva

 urostlé muže!

Ať vás Bůh oslepí.

Nic nevidím! 
Co se to stalo?

Kde jsou?

Proč je 
najednou tma ?

Co je to za 
nadpřirozenou 

sílu?

Zítra ráno musíš opustit město. 
Varuj všechny, kdo k tobě v tomto 
městě patří. Bůh je spravedlivý a 

nemůže nadále tolerovat 
hříchy tohoto města.

Rychle, pohroma
 už se blíží! Jde
 vám o život!

Zítra sešle Bůh síru a 
oheň a všichni v Sodomě 

a Gomoře zahynou.
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Ale ne! Otče, matka 
neuposlechla a ohlédla 

se a proměnila se v 
solný sloup.

Neohlížej se 
a pokračuj v 

cestě!

Toho dne byla zničena Sodoma a 
Gomora a vše živé zahynulo. Bůh 
je spravedlivý a nenávidí hřích, 

zejména obcování mužů s muži a 
žen s ženami. Nejohavnější ze 

všech hříchů je obcování s dětmi.  
Po potopě Bůh slíbil, že znovu 

zemi potopou nezničí, o ohni a síře 
však tento slib neučinil, neboť tak 

bude země zničena. Smrt je 
odplatou za hřích: fyzická smrt a 

věčná smrt v jezeře, kde hoří oheň 
a síra. Bůh se slitoval a Lota před 
zkázou zachránil. Lotova žena na 
svou neposlušnost doplatila. Bůh 

svá varování myslí vážně.

Jsem tak rád, že byl Bůh k 
tobě milostivý a zachránil tě před 
jistou smrtí. Bůh nenávidí hřích a 

zvrácenost; od takových lidí se 
musíš držet stranou.

Je nám moc líto, že 
tvoje žena zahynula. 
Co budeš dělat dál?

Nějak to budeme 
muset zvládnout.

Lot odešel se svými 
dvěma dcerami a Bůh i nadále 

žehnal Abrahamovi.Odplatou za hřích 
je smrt. Výjimky 

neexistují.

Genesis 19:24-26, Leviticus 18:22,  Římanům 1:23-32, 6-23, 1. Ep.S. Pavla k Korintským 6:9-11, Zjevení S.Jana 21:8

Neohlížejte se!

ÁÁÁÁÁCH!

30



Bůh slíbil, že se Sáře 
narodí syn. Abraham a 

Sára se pojednou začali cítit 
jako zamlada, začala se v 

nich probouzet touha.

Abrahame, co se to s 
tebou stalo? Ani si 

nepamatuji, kdy to bylo 
naposledy, co ses na mě 
tak toužebně podíval.

Stal se zázrak! Brzy se 
rozkřiklo, že Sára čeká dítě.

Jak Bůh řekl, dáme mu jméno 
Izák. Stane se praotcem 

velkého národa.

Smála jsem se, 
když mi Bůh řekl, že 
porodím syna. Kdo 

by byl věřil, že budu 
na stará kolena 

kojit syna.

Bůh vždy splní, co slíbil.

Nesnesu, aby ten 
mizera byl spolu 

s Izákem ve 
stejném domě.

Vyžeň tu otrokyni 
a jejího syna. Přece nebude 

její syn dědicem spolu s 
mým synem Izákem.

Bůh řekl Abrahamovi: „Sára má pravdu, 
poslechni ji a pošli Hagar a jejího syna 

pryč z domu. Izmael se nestane dědicem 
spolu s Izákem. Netrap se pro toho chlapce, 

postarám se o něj. Učiním také národ  ze 
syna otrokyně, neboť i on je tvým 

potomkem. Slíbený Spasitel, který porazí 
Satana, však vzejde z Izákova rodu.”

Izmael se stal praotcem arabského národa a Izák národa 
židovského; Arabové a Židé jsou nevlastní bratři.

Izmaelovi, kterého Abrahamovi 
porodila otrokyně Hagar, bylo 14 

let. Neměl Izáka v oblibě.

Genesis 21:1-3, 9-14 
*Jméno Izák znamená Smíšek
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Bůh je svatý a bezúhonný 
ve srovnání s hříšníkem 
jako jsem já. První muž 
Adam neuposlechl Boha 

a od té doby lidské 
pokolení hřeší. 

Abraham svého syna 
nade vše miloval, 

brzy se stali 
nerozlučitelní.

Otče, proč zabíjíš 
ty roztomilé beránky 

a pálíš je v ohni?

Bůh řekl Adamovi, že 
zemře, pokud neuposlechne, 
ale Adam a Eva nezemřeli; 

namísto nich Bůh zabil zvířata 
a z jejich kůží ušil suknice, 

aby je oděl a zakryl tak 
jejich nahotu.

Když podříznu nevinného beránka a 
obětuji jej, dávám tím Bohu najevo, že 

jsem si plně vědom toho, že jsem hříšník, 
který zaslouží smrt; beránka tak nabízím 

namísto své vlastní smrti.

Abrahame, vezmi svého 
jediného syna Izáka, 

kterého miluješ, a obětuj 
ho jako zápalnou oběť.

Bože, co to jen ode mne 
žádáš? Jen pohané nabízejí 

lidské oběti! Řekl jsi, že můj 
syn Izák se stane praotcem 
velkého národa. Když ho 
obětuji, nebudeš tak moci 

dodržet svůj slib…

 …a přece jsi Bůh. 
Nerozumím ti, ale 
poslechnu tě a tvůj 

příkaz splním.

Izák rostl, sílil a důvěřoval Bohu svého otce. 
Abraham svého syna upřímně miloval, Izák s 
ním často chodil uctívat Boha a konat zápalné 

oběti. Podříznuté jehně bylo umístěno na 
obětní oltář, kde jej plameny spálily.

Genesis 22:2; Římanům 5:12

Jsi náš malý zázrak. Budeš 
to ty, kdo spasí celý svět a 

osvobodí jej od hříchu?
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Cesta tam trvá tři dny, 
asi za týden bychom 

měli být zpátky. 

Otče, blížíme se k 
té hoře, do setmění 
bychom tam měli 

dorazit. 

Ano, to je ta hora, 
vzdáme na ní poctu Bohu 

a pak se vrátíme zpět.

Otče, neseme oheň a 
dříví, kde však je beránek 

k zápalné oběti? 

Izáku, pamatuješ si, jak jsem ti 
řekl, že se mnou mluvil Bůh a řekl mi, že 
se mi narodí syn? Víš také, že já a tvoje 
matka jsme oba byli ve věku, kdy jsme
 nemohli mít děti, a přece jsi se narodil. 

Bůh ke mně znovu promluvil.

Tentokrát si 
Bůh zvolil tebe 

za obětního 
beránka.

Bůh přece řekl, že se stanu praotcem 
velkého národa a že budu mít tolik dětí 

jako je na nebi hvězd. Co se stane s Božím 
slibem, když teď zemřu?

Co Bůh slíbí, to splní. Řekl, 
že budeš praotcem velkého 

národa, tak se i stane.
Je to vůbec 

možné?

To nevím, 
třeba tě vzkřísí 

z mrtvých.
Otče, nedá se nic 

jiného dělat, musíme 
Boha poslechnout.

 Genesis 22:3-9

Mě? Otče, 
jsi si jistý?

Opatrujte se! 
Budu se za 
vás modlit.

O tři dny později.
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I přesto, že Abraham věděl, že 
plní Boží příkaz, musel být 

hluboce zarmoucen;  jeho ruce 
se zajisté třásly, když vztáhl 

ruku po obětním noži.

Svázal svého syna do kozelce a položil 
ho na oltář;  zvedl ruku, aby uchopil obětní

 nůž a podřízl svému synovi hrdlo.

S modlitbou k Bohu se 
chystal podříznout 

Izákovi hrdlo, když v 
tom uslyšel z nebe hlas.

Abrahame! 
Abrahame! 

Nevztahuj na 
chlapce ruku, nic 

mu nedělej!

Právě teď jsem poznal,
 že mi plně důvěřuješ, 
neboť jsi mi neodepřel 
svého jediného syna.

Podívej, otče! 
Bůh namísto 
mne seslal 

tohoto berana k 
zápalné oběti.

Abrahame, protože jsi toto učinil a neodepřel
 jsi mi svého jediného syna, požehnám ti 

a tvých potomků bude jako hvězd na nebi. Tvé
 potomstvo obdrží tuto zemi a zničí své nepřátele. 

Ve tvém potomstvu dojdou požehnání 
všechny národy světa.

Genesis 22:9-18; Židům 11:17-19

Abraham se rozhlédl a 
uviděl berana, který uvízl 

svými rohy v houští.

Otče, Bůh je tak 
milostivý!
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Izmael měl 12 
potomků, ze kterých 
vznikl arabský národ.

Z dvanácti Jákobových 
synů vzniklo 12 

izraelských kmenů.

Izmael

 IzákAbraham

 Jákob

Genesis 21:5, 13, 24:67, 25:12-18, 21-26, 29:23-30

Abraham měl dva syny – Izmaela a Izáka. Izák 
byl zaslíbeným synem. Izák měl syna Jákoba, 
jehož jméno bylo později změněno na Izrael. 

Jákob měl 12 synů, kteří se odebrali do Egypta, 
kde se stali otroky (1706 před Kristem). 
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Když v zemi nastal hlad, odebral se 
Abrahamův vnuk Jákob spolu se svými 

dvanácti syny, jejich dětmi a 
služebnictvem do Egypta, aby se tam 
usídlili. V Egyptě se romnožili a bylo 

jich jako písku na mořském břehu.

Jákobovo jméno bylo změněno 
na Izrael. Brzy bylo Jákobových 

potomků více než Egypťanů.

Egypťané je začali na rozkaz 
faraóna surově zotročovat; 
ztrpčovali jim život tvrdou 
prací při výrobě cihel. V 
Egyptě strávili třista let. 

Zapomněli na sliby, které 
Bůh dal Abrahamovi a

 jejich otcům.  

Bůh řekl Abrahamovi, že jeho lidé se 
odeberou do cizí země, kde budou sloužit 
jako otroci. Slíbil také, že až uplyne 400 

let, bude tu zemi soudit a jeho lidé se 
navrátí zpět do zaslíbené země. 

Moje dítě 
nezabijou, Bůh jej 

zajisté ochrání.

Ha! Co zmůže Bůh 
proti všemocnému 

faraónovi?

Ne! Moje 
dítě ne! To 
nemůžete 

udělat!

Genesis 46:5-7; Exodus 1:1-12, 22

Faraóna znepokojoval rostoucí 
počet Židů, a tak se rozhodl, 

že  nechá zabít všechny jejich 
novorozené syny.

1706 před Kristem

Říkám vám, že to je pravda! Faraón se nás 
obává, protože jsme početnější  a zdatnější. 
Nařídil zabít všechna naše novorozeňata!
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Řekneš jim 
pravdu, že jsem
 dítě vhodila do 

řeky sama.

Matko, jsi si 
jistá, že se 
nepotopí?

Vymazala jsem 
ošatku smolou, 

nemůže se potopit.

Bůh ho ochrání, 
zůstaň poblíž a 
sleduj, co se s

 ním stane.

Uvidíme ještě někdy 
našeho malého bratra? 
Ach ti zlí Egypťani!

Faraónova dcera se přišla
 k řece vykoupat.

Poslouchejte! Z 
té ošatky se ozývá 

dětský pláč.

Zřejmě je 
jedním z 

hebrejských 
dětí.

Jak je 
roztomilý!

Ponechám si ho, 
pokud najdu 

někoho, kdo ho 
může kojit.

Tady jde jedna z 
hebrejských dívek, 

možná, že nám 
může pomoci.

Znám jednu ženu, jejíž 
dítě bylo vhozeno do 

řeky; zajisté má mnoho 
mateřského mléka.

Je určitě 
hladový.

Přibližně 1525 před Kristem

Exodus 2:3-9

Matko, co mám říct 
strážcům a sousedům, 

až se budou ptát po 
našem dítěti?
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Neměla jsi na výběr, 
nemohla jsi ho dále 

ukrývat. Dříve či 
později by ho 

strážci našli a zabili. 
Musíš věřit, že mu 

Bůh pomůže.

Co jsem to jen 
učinila? Uvidím 

někdy svoje 
dítě? Postará se 

o něj Bůh?

Matko, 
matko!

Matko, faraónova dcera našla 
mého bratra, když se šla k řece 

umýt. Chce si ho osvojit a hledá 
někoho, kdo by jej odkojil.

 Je na cestě k nám!

Chvála budiž 
věčnému 

Bohu!

Slyšela jsem, že
 jsi přišla o své dítě,
 to je mi moc líto. 

Tohoto chlapce jsem
 našla plačícího v

 řece. Když ho budeš
 kojit, dobře ti za to 

zaplatím.

Až odroste, přijdu si pro 
něj a odvedu ho do paláce, 
kde bude vychován jako 
příští  faraón. Pojmenuji 

ho Mojžíš.

Mojžíš rostl a jeho matka ho učila o jediném 
Bohu jeho otců. Bůh měl pro něj plán.

Naskoč, 
malý princi, 
pojedeme 
do paláce!

Jak rychle 
můžou 
uhánět?

Děkuji ti, že jsi Mojžíše 
odkojila. Vypadá velmi 
zdravě, stane ze z něho 
bohatý a mocný muž.

Exodus 2:8-10
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Mojžíš se stal mocným a bohatým 
mužem v Egyptě, nikdy však 
nezapomněl, odkud pochází.

Jak ti říkám, Mojžíši, Bůh našich otců  Abrahama, 
Izáka a Jákoba, řekl Abrahamovi, že jeho 

potomstvo se  rozmnoží a stane se cizincem v 
zemi, která jim nepatří. A nestalo se snad tak?

Ano a také řekl 
Abrahamovi, že 

budeme v té zemi po 
400 let, už jsme tady 

celkem 359, to 
znamená, že nám 

zbývá 41 let.

Také řekl Abrahamovi, že bude 
tuto zemi soudit za všechna příkoří,

 která nám způsobí; navrátíme
 se zpět do země zaslíbené 

s velkým jměním.

To je neuvěřitelné!  Faraón by 
nikdy své otroky nenechal jen tak odejít a 

navíc s bohatstvím. Ale kdo ví, třeba je 
to možné. Proč čekat dalších 41 let?

Hebrejci byli podrobeni těžké robotě při výrobě 
cihel, jejich otročina byla navíc ztrpčována 

surovostí. Mojžíš se nemohl na jejich utrpení 
dále dívat a rozhodl se, že s tím něco udělá.

Ebere, seber se!

Vstávej, ty 
špinavče!

Vstaň nebo tě 
ubije k smrti!

Exodus  2:10-11
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Jednoho dne Mojžíš spatřil 
nějakého Egypťana, jak bije 

Hebrejce, jednoho z jeho bratří.

Nastal čas 
vysvobození. S 

utlačováním je konec.

Mojžíš zabil Egypťana a 
zahrabal jeho tělo do písku. 

Někdo ho však viděl a 
nahlásil to faraónovi.

Je 
konec!

Bože, co 
jsem to jen 

učinil?

Stůj! Za vraždu 
musíš být předveden 

před soud!
To je přece 

Mojžíš!

Mojžíš opustil Egypt a utekl 
do pustin. Bez rodiny a přátel 

se cítil osamělý. Vyvést 
soužený lid z Egypta se 

mu nepodařilo.  

Přibližně 1491 před Kristem

Exodus 2:11-15

PRÁÁÁSK!
PRÁÁÁSK!
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Mojžíš byl na cestě mnoho 
dní. Zcela vyčerpaný 

přišel k táboru pastýřů.

Podívej! 
Muž!

Vypadá, že
 je na pokraji 

smrti.

Je z Egypta!

Mojžíš se usadil v Medianské zemi, 
oženil se a stal se pastýřem. Uplynulo 40 let a 

události v Egyptě už pro něho byly jen
 dávnou vzpomínkou. Mojžíš se vzdal 

naděje, že by znovu viděl svůj lid. 

To je ale divné! Jak se ten 
keř mohl vznítit a proč  

neshoří? Jen hoří a hoří!

Mojžíši, zuj si boty, neboť 
místo, na kterém stojíš, je 

posvátné. Já jsem Bůh tvého 
otce, Bůh Abrahamův, Bůh 

Izákův a Bůh Jákobův.

Dobře znám utrpení a 
úpění svého lidu, který je v 
Egyptě. Nastal čas, aby byl 

můj lid vysvobozen a vyveden 
z Egypta do země, kterou 
jsem zaslíbil jejich otcům.

Vyvedeš můj lid z Egypta. Vím, 
že vám egyptský král nedovolí 
odejít, jedině z donucení. Proto 
vztáhnu ruku na Egypt a budu 

jej bít všemožnými ranami, 
dokud vás faraón nepropustí.

Exodus 2:16-3:10
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Neuvěří mi, že jsi 
mě poslal a budou 

se mi jen smát.

Hoď svoji hůl 
na zem.

Cože? Moji 
hůl?

Natáhni 
ruku a chyť 
ho za ocas!

Stal se z ní 
jedovatý 

had!

V dlani se
 z něho stala 

opět hůl!

Běž do Egypta. Budu 
tě učit, co máš mluvit 

a řeknu ti, co máš 
dělat. Tvůj bratr 

Áron půjde s tebou.

Exodus 4:1-4, 12-16
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1445 před Kristem Vracíš se zpět do Egypta? Vždyť ti 
tam ukládají o život!

Uplynulo 40 let, 
všichni, kdo mi 

ukládali o život, jsou 
již po smrti.

Dokud faraón 
Boží lid 

nepropustí. 

Jak dlouho 
budeš pryč?

Svolejte všechny 
izraelské starší! Nastal 

čas vysvobození!

Kdo jsou ti 
muži?

To je Áron, z rodu Lévi a 
ten druhý vypadá jako jeden z

 nás, ale není otrokem.

Mojžíš se narodil před 80 
lety, v době, kdy faraón 
rozkázal zabít všechny 

novorozené chlapce. Jeho 
matka ho uložila do ošatky a 
vhodila do řeky, kde jej podle 

Boží vůle našla faraónova 
dcera a  vychovala ho na 

královském dvoře.

Před 40 lety se Mojžíš rozhodl, že bude raději 
trpět mezi vlastním lidem, než vládnout v egyptském 

paláci. Pokusil se nás vysvobodit sám, bez Boží 
pomoci však selhal. Po 40 let žil v zemi, kterou Bůh 

zaslíbil našim praotcům. Nyní k němu Bůh promluvil 
a ukázal mu, jak nás má z Egypta vysvobodit. Mojžíš 

vám teď ukáže znamení, které přesvědší
 faraóna, aby nás nechal odejít.Přistupte 

všichni izraelští 
starší!

Exodus 4:29-31
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Abrahamův Bůh ke mně 
promluvil z ohnivého keře a 

vyslal mne, abych vás vyvedl z 
Egypta do země zaslíbené. 

Toto je Boží znamení.

Jeho hůl se 
proměnila v 
jedovatého 

hada!

Nebojte se! Podívejte!

Bůh seslal 
vysvoboditele!

Ano! Ten 
faraónovi 

ukáže!

Učiněný 
zázrak!

Teď půjdeme 
k faraónovi!

Abrahamův 
Bůh!

Exodus 4:17, 30
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Za 40 let, co jsem 
byl pryč,  se to tu 
vůbec nezměnilo. 
Pamatuj na to, že 
povíš jen to, co ti

 já řeknu.

Promluvil k nám
Bůh Izraele. Dovol izraelskému 

lidu odejít do pouště na vzdálenost 
tří dnů cesty, aby mohl přinést 

oběť jejich Bohu.

Ha! Bůh Izraele? Ha ha ha. 
Neznám Boha Izraele. Kdo je 

jejich Bůh, že bych ho měl 
poslechnout? To je k popukání! 

Nedovolím, aby opustili  
práci na tři dny.

Slyšel jsem, jak odvádíte
 lid od jeho prací a teď navíc žádáte,

 aby nechali svých povinností a odešli
 uctívat Boha, kterého ani neznám?!? 

Osobně se postarám, aby měli více práce
 a nedali na lživé řeči.

Od této chvíle ať si jdou slámu na 
výrobu cihel nasbírat sami. A teď se 

mi kliďte z očí a vraťte se tam, 
odkud jste přišli!

Exodus 5:1-7
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Taková 
opovážlivost!

Přímo k popukání! 
Vešli si sem jako by byli 

samotný Bůh.

Faraón nám naložil dvakrát tolik práce! 
Takhle jsem si vysvobození nepředstavoval! 

A ty říkáš, že tě poslal Bůh?

Myslí si, že 
je snad lepší 

než my?
Je to spíš 
fanatik!

A my jsme 
uvěřili jeho 

trikům!

Takže vy nemáte dost práce?  
Chcete raději uctívat vašeho 
Boha? Však já vás naučím, 

vy kůže líné!

Od chvíle, kdy 
jsem předstoupil 

před faraóna, abych 
mluvil tvým 

jménem, nakládá s 
naším lidem ještě 
hůře. Proč jsi mě 

sem poslal?

Já jsem Hospodin, Bůh 
tvých otců, slyšel jsem sténání 

a nářky Izraelců.

Nastal čas, abych 
splnil, co jsem slíbil 

Abrahamovi. Vyvedu 
vás z egyptského 

otroctví do 
Kenanejské země. 

Ty, Mojžíši, je 
povedeš.

Nejsem příliš 
výřečný. Jak by mě 

faraón poslechl?

Áron, tvůj bratr, 
bude mluvit s faraónem. Ty mu povíš všechno,

 co ti přikážu. Faraón vás neposlechne,
 já však  učiním v zemi mnoho svých znamení a

 zázraků, dokud Egypťané nepoznají, že já 
jsem Hospodin, jediný všemohoucí Bůh.

Ha ha ha. Co 
tady vy dva 

chcete?

Bůh vzkazuje:
„Propusť Izraelce 

ze své země!”

Toto je Boží znamení. 

Ha ha ha. 
To je laciný trik, 

takových se 
nezaleknu. 

Povolejte mudrce 
a čaroděje. 

Hmmm, ten trik 
se mu celkem 

povedl. Vypadal 
přesvědčivě,

 co říkáš?

Rád bych věděl, 
kde se to naučil.

Exodus 5:10-23, 7:7-11

47



Pojdťe a předveďte 
trik, kdy přeměníte 

své hole na hady.

Nesert, bůh všech hadů, vám 
vzkazuje, že máte vyrobit 

více cihel. Ha ha ha!

Mojžíši, co budeme 
dělat? Vypadáme 

jako blázni.

Exodus 7:11-12
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Podívejte! 
Jeho had útočí 
na naše hady.

Ten had snědl 
jednoho z 

našich hadů!

Spolkl celého 
hada!

To snad ne! Chystá se 
pohltit dalšího! Náš bůh 

se bude hněvat.
Jak je to jen 

možné?

Klamou mě 
snad oči? Jeho 
had spolykal 
všechny naše 

hady.

Hospodin je Bůh 
Stvořitel. Vzkazuje 

ti:„Propusť 
Izraelský lid!”

Exodus 7:12
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Neznám vaše triky a 
nehodlám za ně platit 
svými otroky. Zmizte 

mi z očí!

Proč nás Bůh nechal 
předvést trik, který faraónovi 

čarodějové dokáží také? 
Vypadali jsme jako blázni.

Exodus 7:13
„Srdce 

faraónovo se 
však zatvrdilo a 
neposlechl je, 
jak Hospodin 
předpověděl.”

To nevím, ale Bůh řekl, že zatvrdí 
faraónovo srdce a tak se i stalo. Viděl jsi, 

jak se rozzuřil, když náš had pohltil 
všechny jejich hady?

Musím mluvit s 
Bohem, nevím, co 

bude dál. 

Bůh promluvil znovu k Mojžíšovi a řekl mu, co má dále dělat. 
Egypťané se Mojžíšovi vysmívali a jeho vlastní lidé ho 

odmítali, protože jeho činy jim robotu jen ztrpčily. Mojžíš ale 
věřil Bohu a poslechl jeho příkazy, i když jim nerozuměl.  

Hospodin říká:
„Protože jsi odmítl propustit 

můj lid, poznáš nyní, že já 
jsem Hospodin; všechna voda v 

Egyptě se promění v krev.”

To je povedený 
trik! Zajímá mě, 
jak to provedl!

Přiveďte moje
čaroděje. Bůh Nilu 
tomu učiní konec.

Exodus 7:15-21
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Vidíš? Moji 
čarodějové to dokáží 
také. Tvoje triky mě 

nepřesvědčí.

Nikdy jsem nic 
podobného neviděl, všechny řeky a
 jezera se proměnily v krev. Jak se 

jmenuje ten jeho Bůh?

Nevím. Proč bychom 
to měli vědět? My máme 

dost bohů. Bůh Nilu je jistě
 velmi rozzuřen.

Jenom jeden 
Bůh? To je 

směšné.

Ze zapáchajících 
vod najednou vylezly 

milióny žab.

Sedm dní poté, co Hospodin zasáhl vody Nilu, 
seslal Bůh na Egypt další pohromu.

Ať se egyptské 
vody hemží 

žábami.

Mojžíš říká,
 že jeho Bůh je 

jediným opravdovým 
Bohem.

Exodus 7:21-25, 8:6
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Můj dům je 
plný žab.

Celý Egypt se 
hemží žábami. 

Bohové se zajisté 
hněvají! 

Kde jsou naši 
kněží? Proč s tím 

nic nedělají?

Vidíš faraóne,
 i my dokážeme 
vykouzlit žáby.

Proč čarují více žab, 
cožpak jich nemáme dost 

od Mojžíše?

Proč je nenecháš odejít, 
jak tě žádají? Tohle už se 

nedá vydržet.

Zavolejte Mojžíše a 
řekněte mu, že s ním 

potřebuji mluvit.

Požádejte Hospodina, aby mě i můj lid 
zbavil žab. Pak propustím jeho lid, 

aby obětoval Hospodinu. 

Řekni mi, kdy chceš, 
aby žáby zahynuly a 

tak se i stane.

Zítra ráno.

Stane se tak, jak jsi řekl, 
abys poznal, že není žádný 

jiný bůh, jen Hospodin, 
náš Bůh.

Jak poroučíš, 
pane.

Exodus 8:7-10

Ííííí…..Ííííí…..
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Když však faraón viděl, že žáby 
zahynuly a všem se ulevilo, zůstal 

i nadále v srdci neoblomný a 
Hebrejce nepropustil. Stalo se tak, 

jak  Hospodin předpověděl.

Co je to za boha, který 
zaplní naši zemi odpornými 

žábami?
A proč si myslíš, 
že to byl nějaký 
bůh? Možná to 

byl přirozený jev.

Jak jinak by mohl Mojžíš 
vědět, co se stane? A jak mohl 

vědět, v kolik hodin přesně 
zahynou?

A Hospodin řekl Mojžíšovi:„Řekni Áronovi: 
Vztáhni svou hůl a udeř do prachu na zemi! 

Stanou se z něho po celé egyptské zemi štěnice.” 

Po celé egyptské zemi se ze 
všeho prachu staly štěnice.

Pane, to je práce Boha. 
Nikdo nedokáže to, co 

tito dva muži. Proti nim 
jsme bezmocní.

Že nedokážete vyčarovat 
štěnice? Lidé si začnou myslet, že
 jejich Bůh je mocnější než naši 
bohové.  Nedokážete nic jiného

 než obyčejné triky.

Musí pro to být nějaké jiné 
vysvětlení, ale na to teď nemáme čas, 
ty štěnice jsou nesnesitelné. Běžte za 

Mojžíšem a vyřiďte mu, že pokud 
jejich Bůh odstraní všechny štěnice, 

nechám odejít jeho lid, aby 
sloužil Hospodinu.

Exodus 8:13-19

Fuuuuuj!

Buď zticha a 
odhazuj, nebo to nikdy 

nedokončíme.
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Štěnice jsou pryč, ale 
jejich lid nepropustím. Po 
tom všem, co se stalo, co 
horšího nám jejich Bůh 

může provést?

Hospodin řekl 
Mojžíšovi:„Pošlu na Egypt 
mouchy. Domy Egypťanů 

budou plné much.Tentokrát 
ale učiním rozdíl mezi lidem 

svým a lidem tvým.

Mezi mým 
lidem žádné 

mouchy nebudou, 
abys poznal, že já 
jsem Hospodin i 
uprostřed této 

země.”

Tati, proč tomu naši
 kněží neučiní konec? Kde

 je jejich moc? 

Já si jen 
hledím svého a 

náboženství je mi 
lhostejné.

Je to tak, jak řekl. Mezi Hebrejci 
nejsou žádné mouchy! To musí být 

práce toho jejich Boha.

Běž a přiveď 
mi Mojžíše.

Propustím vás tedy, abyste 
obětovali Hospodinu, svému 
Bohu, jenom neodcházejte 

příliš daleko.

Místo, kde máme 
obětovat Bohu, je 

vzdáleno tři dny cesty.

Říkám, že můžete 
odejít, ale nechoďte příliš 
daleko. Požádejte za mne 

svého Boha, ať zbaví Egypt
 těch dotěrných much.

Mouchy jsou pryč, 
nezůstala ani jediná. 

Tak tomu říkám 
zázrak.

Buď zticha! Mluvíš, 
jako bys snad tomu 

bláznovi věřil.

Faraón zůstal v srdci 
neoblomný a i tentokrát 

lid nepropustil.

Exodus 8:20-32
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Bůh seslal na Egypt další 
pohromu.Všechen dobytek,  koně 

a velbloudy postihl těžký mor. 
Všechna egyptská stáda pošla, ale 
z izraelských nepošel jediný kus.

Všechna naše 
zvířata jsou mrtvá a 
všechna vaše jsou

 naopak zdravá. Jak
 je to možné?

Mojžíš říká, že to je Bůh 
našich otců, který nás přišel 

vysvobodit z krutého 
egyptského otroctví. Já 

jsem jen obyčejný muž, co 
já o tom vím.

Kněží obětují našim 
bohům. Náš posvátný 
býk se rozzuří a učiní 
tomu všemu konec. 

Řekni faraónovi, 
že na to už je pozdě, všichni 

posvátní býci zhynuli. Naši lidé se 
budou zlobit až zjistí, že je bohové

 nedokážou před Bohem
 Hebrejců ochránit.

Kde jsou bohové 
Egypta? Nemají 

snad žádnou moc?

Faraónovo srdce zůstalo 
i přesto neoblomné.

Exodus 9:6-7

55



Hospodin opět promluvil s 
Mojžíšem a řekl mu, ať 

rozhází po celé egyptské zemi 
popel, který způsobí na lidech 

vředy hnisavých neštovic.

Bůh vzkazuje:„Protože 
nechceš propustit můj lid, 

sešlu vředy hnisavých 
neštovic na tvůj lid i na 

dobytek.”

To ne, 
už zase.

Obětujte bohům a zavolejte 
všechny čaroděje a řekněte jim, 
aby sebrali všechno své umění a 

moc a učinili tomu konec. 

Volal jste mne, 
nejjasnější pane?

Tak tebe to taky 
postihlo? Copak nemáš 
žádnou moc proti Bohu 

toho Mojžíše?

Zmizte mi z očí, 
vy falešná sebranko! Klamete 

lid svými triky, ale já vím, 
že jste podvodníci. Kde jsou 

ti vaši bohové?

Za časného rána se postav před faraóna. 
Řekneš mu: „Toto praví Hospodin, Bůh Hebrejců: 

Propusť můj lid, aby mi sloužil. Další pohroma bude 
mnohem krutější a zahyne při ní mnoho lidí, abys  
poznal, že na celé zemi není nikdo jako já. Nejsi si 

toho vědom, ale jsem to já, kdo tě ustanovil 
faraónem. Věděl jsem, že se tvoje srdce 

zatvrdí a Izraelce nepropustíš.

Tvoje neoblomnost mi dala 
příležitost k tomu, abych ukázal svoji 

moc a potrestal  Egypt za hrubé zacházení s 
mým lidem. Stále jednáš proti mému lidu 

zpupně a nechceš jej propustit. Proto 
spustím zítra v tuto dobu tak hrozné 

krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne 
jeho vzniku až do nynějška.”

„Dej odvést do 
bezpečí svá stáda a všechno, 
co máš na poli. Neboť vše, 
co nebude shromážděno do 
domu, potluče krupobití.” 

Exodus 9:8-19
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Ať se stane, 
jak Hospodin 

řekl.

Ti, kteří si nevzali slovo Hospodinovo 
k srdci a zůstali venku, zemřeli. 

Co se to děje? 
Krupobití spolu 

se šlehajícím 
ohněm?

Sethe, 
všemohoucí bože, 

zachraň nás!

Otče, řekni mi, jak to ten 
Mojžíš dělá? Je jeho Bůh 
mocnější než Seth, bůh 

chaosu a bouřek?

Mojžíš tvrdí, že 
existuje pouze 

jeden jediný Bůh 
a že Izraelci jsou 

jeho lid.

Nikdo přece jejich boha 
nespatřil, ani nikdo z nich ne. Říká, 
že jeho bůh je pouze duch, který se 

snaží přesvědčit faraóna, aby Izraelce 
nechal odejít, aby mu mohli sloužit.

Óóóó, všemohoucí Sethe, bože
 moře a bouřek, úpěnlivě tě prosíme, 
zastav to hrozné krupobití a oheň. Jsi 

zajisté mocnější než bůh Mojžíše.

Exodus 9:23-26

Ááááááááá…….
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Krupobití postihlo jen 
Egypťany a nás ne.

Tati,  bojím se. Přijde 
krupobití a oheň také 

na nás?

Neboj se synu, Hospodin 
trestá Egypťany za to, že ho 
neuposlechli a ukazuje jim, 
že jejich bůh je proti němu 

naprosto bezmocný.

Opět jsem zhřešil. Hospodin
 je spravedlivý, a já i můj lid

 jsme hříšníci. Proste Hospodina,
 božího hromobití a krupobití je 
už dost. Propustím vás, nemusíte

 tu už dál zůstat.

Jen co vyjdu z města, 
rozprostřu své dlaně k Hospodinu. 

Hromobití a krupobití přestane, abys 
poznal, že země patří Hospodinu. Vím 
ovšem, že své slovo nedodržíš, ještě 

stále se Hospodina nebojíš. 

Když faraón viděl, že 
krupobití přestalo, i nadále 

hřešil, lid nepropustil a 
zůstal v srdci neoblomný.

Bůh seslal na Egypt záplavu 
kobylek, která zničila zbytek 
úrody po krupobití. Poté se 

kobylky prokousaly do všech 
egyptských domů. 

To je 
hrozné.

Exodus 9:26-35, 10:13-15
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Exodus 10:14-20

Mami! 
Mamííííííí!

Gebe, bože země a 
vegetace, cožpak nevidíš, 
co ten hebrejský bůh dělá

 s naši úrodou?

Osiris, ukaž dnes 
svoji moc a sílu.

Faraón povolal Mojžíše a slíbil mu, že 
tentokrát Izraelce propustí, jestliže je 
Hospodin zbaví kobylek. Hospodin

 však zatvrdil faraónovo srdce, 
takže je opět nepropustil. 

Áááááááá…….

Mám ji!
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Hospodin seslal na Egypt tmu.  Lidé 
neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo 
neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni 

Izraelci měli ve svých obydlích světlo.

Dávno už bych tě 
nechal zabít, ale to 
by jen dokázalo, že 
naši bohové jsou 
proti tvému bohu 

bezmocní.

Zmiz odtud! Dej si 
pozor, ať mi už nepřijdeš 

na oči. V den, kdy tě 
znovu uvidím, zemřeš.

Jak jsi řekl, už ti na 
oči nepřijdu.

Re, bože slunce, vyslyš 
nás. Po tři dny se ukrýváš. 
Nyní tě žádáme, aby ses 

ukázal a porazil boha
 těch Izraelců.

Už je čas! Hospodin se chystá 
seslat poslední ránu na Egypt a poté nás 

faraón rád nadobro vyhostí. O půlnoci všichni 
prvorození v egyptské zemi zemřou. Tak 

Hospodin ztrestá hříchy v této zemi. A co naši 
prvorození? Ti 
také zemřou?

Bůh umožnil cestu 
spásy pro ty, kdo uvěří, 
včetně Egypťanů. Jděte 
nyní a vyberte beránka z 

ovcí nebo koz, dnes večer 
ho zabijte a jeho krví 

potřete nadpraží a 
obě veřeje.

Hospodin praví: „Tuto noc projdu 
egyptskou zemí a všechno prvorozené v této 

zemi zahyne. Když uvidím krev na domech, v 
nichž budete, projdu kolem vás a nedolehne na vás 

zhoubný úder. Zůstaňte uvnitř svých domů a 
jezte beránka, kterého jste podřízli.” 

Exodus 10:22-29, 11:4-5, 12:3-7
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Nyní jděte a 
vyžádejte cennosti, zlato,
 stříbro a šperky od vašich 

nadřízených a sousedů. Bůh 
obměkčil jejich srdce, štědře 

a s radostí vás obdarují.

Sbalte si svoje věci a připravte se na 
odchod. Odejdete brzy ráno. Do této 
země se už nikdy nevrátíte.To bude 

počátek vašeho národa. 

Tati, to je náš
 jediný beránek. Proč 

nemůžeme použít třeba 
červenou barvu?

Takže tento 
beránek zemře 
namísto mne?

Namísto 
mne také, i já jsem
 prvorozený syn.

Synu, Bůh přikázal zabít 
beránka a jeho krví potřít nadpraží 
a veřeje. Musíme učinit přesně tak, 
jak přikázal. Viděl jsi na vlastní oči, 

co se stane s těmi, kdo neuposlechnou. 
Tento beránek tě zachrání před 

vlastní smrtí.

Hospodin řekl: 
„Když uvidím krev 
na vašich dveřích, 

poznám, že mi věříte 
a projdu kolem vás 
a zhoubný úder na 

vás nedolehne.”

Mami, proč 
tatínek maže tu 
krev na dveře? 

Exodus 12:26-28, 35-36
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Proč jste nezabili beránka 
a jeho krví nepomazali 

vaše dveře?

Ha ha ha! Tak vy věříte těm 
povídačkám? Jak může trocha 
krve zastavit smrt?  Můj syn se 

nebojí, viď Joikime?

Jistěže ne, nejsem 
žádná bábovka. 

Náboženství je pro 
slabochy. 

Dobrý bůh přece nezabije někoho jenom 
proto, že si nepomazal dveře nějakou krví. 

A co ti, kteří ten příkaz neslyšeli?

Otče, proč je tato noc 
odlišná od ostatních?

Dnes v noci sešle 
Hospodin zhoubce, 

který zahubí všechny 
prvorozené syny, kteří 

v Boha nevěří. 

Toto je počátek našich dní. 
Každý rok budeme slavit tento den 

(svátek Pesach), abychom si připomněli 
vysvobození z egyptského otroctví. 

Tati, 
slyšíš ten velký
 křik? Zhoubce

 už se blíží!

Neboj se! Učinili jsme, 
jak Bůh přikázal – krví jsme 

pomazali dveře a jíme 
beránka.

Můj syn je
 mrtev! Óóóó, Bože,
 udělej s tím něco! 
Zavolejte Mojžíše!

Exodus 12:28

Slovo 'pascha' je 
hebrejského původu

 a znamená 'přeskočit
 či přejít'.
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Je mi líto, ale už je příliš 
pozdě. Nevěřil jsi nám a nedal 
jsi na naše varování.  Mnoho

 jich dnes v noci zemřelo.

Ááááááááách!

Ne, 
Bože! Mé 
dítě ne!

Nééééééééé…..

Té noci zhoubce zahubil tisíce. 
Nezemřeli ti, kteří věřili a jejichž 

dveře byly pomazány krví.

Náš syn 
je mrtev!

Zavolejte 
Mojžíše! 

Pospěšte si!

Co se to 
jen……..

Je 
prvorozený 

syn v rodině!

Áááááách.

Exodus 12:29-31
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Faraón znovu 
předvolal Mojžíše.

Tentokrát se faraón 
nedíval Mojžíšovi do očí.

Zhřešil jsem.
 Seberte se a odejděte 
z Egypta a vezměte s 

sebou všechny Izraelce. 
Hospodin, váš Bůh, je 

všemohoucí. Požehnejte 
mi než odejdete.

Po 400 letech strávených v Egyptě opustili 
Izraelci zemi. Egypťané darovali Izraelcům 
zlato, šperky, jídlo a vše potřebné na cestu. 
Byl to radostý počátek Izraelského národa.

Šest set tisíc mužů, žen
 a dětí opustilo Egypt
 a odebralo se na cestu

 do zaslíbené země.

Hospodin šel před nimi a ukazoval jim 
cestu pomocí  oblaku, který je navíc chránil 

před horkým sluncem. V noci je vedl 
pomocí ohně, který jim svítil na cestu.

Exodus 12:31-38, 13:21-22
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Izraelci dorazili k Rudému moři, kde 
se utábořili, aby se mohli dohodnout 

na tom, jak se dostat přes moře.

Když faraón přestal truchlit nad 
smrtí svého syna, rozzuřil se, že 

propustil Izraelce z otroctví.
Zapřáhněte 

válečné vozy! 
Dožeňte Izraelce 

a přiveďte je 
zpátky! Mrtvé 

nebo živé!

Jak 
poroučíš, 

pane!

Exodus 14:5-7
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Egypťané nás 
pronásledují! 
Jsme v pasti!

Mojžíš nás odvedl, 
abychom tady zahynuli. 
Bylo pro nás lépe sloužit 

Egyptu, než zemřít 
na poušti.

Když Egypťané spatřili 
bezmocné Hebrejce a vzpomněli 

si na všechny pohromy, které 
Mojžíš způsobil Egyptu, jejich 
touha po pomstě ještě vzrostla.

Kolem nás jsou hory 
a před námi je moře, jsme 

obklíčeni, není úniku.

Ani Bůh 
nám nedokáže 

pomoci.

Nebojte se! 
Vydržte a uvidíte, 

jak vás dnes 
Hospodin zachrání!

Bůh naposledy zatvrdil 
faraónovo srdce. Vícekrát už 

egyptské vozy neuvidíte.

Exodus 14:5-13

67



Krátce před egyptským útokem se 
oblakový sloup zvedl, vstoupil mezi tábor

 egyptský a tábor izraelský a Egypťany
 zastavil. Egypťany zahalil do temnoty,

 zatímco Izrelcům svítil na cestu; po 
celou noc se jedni k druhým nepřiblížili.

Mojžíš pozdvihl svoji hůl nad 
moře a přihnal se silný vítr, 

který moře rozpoltil a utvořil 
v prostředku suchou pevninu. 

To byl jeden z největších 
zázraků. Izraelský 

lid přešel prostředkem 
moře suchou nohou.

Později budou Izraelci zpívat píseň
 o Hospodinu, který dokáže učinit 

suchou cestu uprostřed moře. 
Každý bude vědět, že existuje pouze

 jeden Bůh a tím je Hospodin.

Exodus 14:15-22
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Největší 
zázrak jaký jsme 

kdy viděli.

Náš Bůh je ten 
nejlepší ze všech 

bohů! Vždyť jdeme 
prostředkem moře!

Co tě to napadá? 
Nepřibližuj se k té 
vodě, vždyť víš, že 

neumíš plavat!

Chci se jenom 
dotknout těch 

krásných rybek.

Jakmile Izraelci přešli, 
Bůh uhasil ohnivý sloup, 

který odděloval Egypťany; 
Egypťané neviděli hradby, 
které zadržovaly vodu  a 
vešli za Izraelci přímo 

doprostřed moře. 

Kupředu! 
Zabijte všechny 

Hebrejce!

Exodus 14:22-23
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Dnes jste 
poznali jakou má 
Hospodin moc!

Podívej, vody
 se vrací. Všichni 

se utopí!

Všechna faraónova vojska 
zahynula v moři. Jejich 

bohové ze dřeva a kamene je 
nedokázali zachránit.

Exodus 14:27-28
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Podívejte na všechna 
ta těla. Moře je plné 
mrtvých egyptských 

vojáků.

Hospodin 
je bezesporu jediný 

opravdový Bůh. Žádný 
jiný bůh by nic podobného 

nedokázal. Na tento den 
nikdy nezapomeneme.

Izraelský národ opustil Rudé 
moře s mrtvými vojáky a dál 

následoval Mojžíše a oblakový 
sloup do pouště. Pili a jedli ze 
zásob, které si nesli z Egypta. 

Za několik dní dorazili ke studním, kde 
se utábořili.  Brzy neměli co jíst, zásoby 
došly a nikde nebylo možné sehnat nové.   

V Egyptě jsme se měli 
lépe! Jako otroci jsme měli 
vždy dostatek jídla. Tady 

jen trpíme hlady.

Má pravdu! 
Vyvedl jsi nás na poušť 

jen proto, abychom 
umřeli hlady?

Poslouchejte mě. 
Nereptáte proti mně, 
ale proti samotnému 

Bohu.

Hospodin vzkazuje, že 
sešle z nebe chléb jako sesílá rosu. 
Každé ráno naleznete zde na poušti

 chléb, nasbírejte jej a jezte.

Co řekl Mojžíš? Jak si 
máme obstarat jídlo? 
Děti umírají hlady.

Říká, že nám každé
 ráno naprší chléb z nebe.

Brzy se začne rozednívat. 
Věříš tomu, co Mojžíš říká

 o tom chlebu?

Slyšel jsi někdy
 o tom, aby chleba 

padal z nebe?

Jestli nás klame, 
umřeme hlady.

Ne, ale o stezce
 vedoucí prostředkem moře jsem také

 nikdy neslyšel. Mojžíšův Bůh musí být
 Stvořitel světa, určitě pro něj není těžké

 seslat jídlo z nebe. Už se rozednilo, 
pojď a přesvědčíme se sami.

Exodus 14:21-22, 30, 16:2-3, 16:7-8
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Chléb z nebe! 
Tak je to přece 

pravda.
Jak je lahodný! 

Chutná jako med.

Hospodin je Bůh a 
Mojžíš je jeho prorok.

Dokud byli na poušti, Bůh jim sesílal 
manu-chléb mocných.  Slovo „mana” je 

hebrejského původu a znamená „Co je to?” 

Dokud byl oblakový sloup nad táborem, 
Hebrejci tábořili u pramenů vody a jedli 

nebeskou manu, když se ale sloup zvedl a 
začal pohybovat, sbalili své stany a vyrazili

 do neznáma za oblakovým sloupem.

Jednoho dne došla 
pitná voda.

Dal nám chléb, 
ale nyní nás 
umoří žízní.

Pokud 
nedostaneme brzy 
pitnou vodu, naše 

malá zemře.

Měli jsme zůstat v Egyptě.  
Naše zvířata do zítřka pojdou 
a potom začnou umírat naše 

děti. Nejraději bychom tě 
ukamenovali.

Je mezi námi 
Hospodin 
nebo není?

Půjdu a 
promluvím s 
Hospodinem.

Proč jsme 
mu nevěřili?

Exodus 16:14-15, 17:2-4. Žalm 78:24-25

Podívej! Ten 
chléb je všude.
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Bůh řekl Mojžíšovi, 
co má udělat.

Pojďte a přesvědčete
 se sami o moci a síle 

Hospodina. Nedůvěřujete 
mu a jen si stěžujete.

Seslal vám manu 
a nyní vám dá vodu
 z této holé skály.

Ááááááá…

BUM…

Exodus 17:5-6

BUM…
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Vytryskl 
pramen silný 

jako řeka.

Oblakový sloup se znovu zvedl a Hebrejci 
jej následovali na poušť Sinaj.

Mojžíš se zde modlil 
k Bohu a ten k 

němu promluvil.

Připomeň jim, jak jsem je 
vyvedl z Egypta, zachránil před 

faraónovými vojáky a seslal 
nebeskou manu a pitnou vodu.

Vyřiď jim, že pokud 
budou skutečně 

poslouchat a dodržovat 
moje přikázání, budou 
mi svatým národem a 

královstvím kněží. 
Promluvím k tobě v 

hustém oblaku, aby lid 
slyšel, že jsem to Já, kdo k tobě 

promlouvá, a aby ti provždy 
věřili, že já jsem Hospodin.

Exodus 17:6, 19:1-6,9
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Budeme dělat 
všechno, co nám 
Hospodin uložil.

Jděte tedy, umyjte se, 
vyperte si pláště a buďte 
připraveni na třetí den, 
neboť třetího dne vás 
Hospodin navštíví.

Když nadešel třetí den, všichni lidé se shromáždili 
při úpatí hory. Těžký oblak se přihnal nad horu a….

Mojžíši, vystup
 na vrchol hory.

Mojžíši, já jsem Hospodin 
tvůj Bůh, který tě vyvedl z 

Egypta. Vymez podél 
hory hranici.

Pokud se
 někdo dotkne této hory, 
zemře. Dám ti desatero
 přikázání, které musíš 

sdělit mému lidu.

Mojžíš sestoupil 
z hory k lidu a 

předložil  jim vše, 
co mu Bůh pověděl.

Exodus 19:7-25
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Nebudeš mít jiného 
boha mimo mne. 

Nezobrazíš si Boha 
zpodobením ničeho.

Nevezmeš jména 
Hospodina, Boha svého, 

nadarmo.

Pamatuj na den odpočinku, 
že ti má být svatý.

Cti otce svého i matku svou.

Nezabiješ.

Nesesmilníš.

Nepokradeš.

Nevydáš proti svému 
bližnímu křivé svědectví.

Nebudeš dychtit po ničem, 
co patří tvému bližnímu.

Exodus 20:3-17
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Když Mojžíš sestoupil z hory, 
shromáždil sedmdesát z 

izraelských starších a předložil 
jim desatero božích přikázání.

Budeme je 
dodržovat.

Jsou to dobrá 
přikázání.

Vás všech 70 půjde se mnou 
zpět na vrchol hory, kde se setkáte s 
Bohem. Nejdříve ale musím zapsat 

celé desatero přikázání.

S pomocí Ducha svatého zapsal Mojžíš vše, 
co mu Hospodin řekl, nevynechal jediné slovo. 

Když Mojžíš zapsal 
všechna slova, 

shromáždil izraelský lid 
a přečetl mu přikázání.

Boží 
přikázaní jsou 
dobrá, budeme 
je dodržovat.

Tak izraelský lid uzavřel s Hospodinem smlouvu 
– Bůh požehná jejich životy a ochrání je před 
nepřáteli a Hebrejci za to budou spravedliví a 

budou dodržovat všechna Boží přikázání.   

Bůh nařídil Mojžíšovi, aby obětoval 
zápalnou oběť a krví pokropil lid.

Všichni byli hříšníci zasluhující 
smrt, i Mojžíš a Áron. Bůh

byl ale milosrdný a dal lidem 
možnost, jak smrti uniknout - 

krev nevinného obětního beránka 
zakryla hříchy lidu. Beránek, 

který si smrt nezasloužil,
 zemřel namísto hříšníků, 

kteří si smrt zasloužili. 

Vaše hříchy jsou 
odpuštěny, nyní můžete se 
mnou vystoupit na vrchol 

hory, kde uzříte Boha.

Exodus 24:1-8
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Sedmdesát izraelských 
starších následovalo Mojžíše 

na vrchol hory, kde Bůh 
mluvil s Mojžíšem.

Najednou se před nimi 
objevil Boží trůn.

Sedmdesát izraelských 
starších sledovalo Mojžíše, 

jak se pomalu ztrácí v 
nebeské slávě Boží.

Taková 
krása!

A sláva.

Není jiného 
člověka, který by 
hovořil s Bohem 

tváří v tvář.

Exodus 24:9-10

Jasnost 
Hospodinova!
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Mojžíši, ať mi udělají 
svatostánek jako místo 

uctívání.  Uvnitř bude oltář 
pro zápalné oběti a svatyně, 
kde se jednou za rok setkám 
s nejvyššími kněžími. Tak to 
bude po všechny generace. 

Zadám ti přesné instrukce 
k postavení svatostánku.
 Kmen Lévi se stane mým 

kněžstvem a Áron a jeho potomci
 mi budou sloužit jako kněží.

 Budou učit lid spravedlnosti a 
obětovat zápalné oběti pokud

 se dopustí hříchů.

Je to už týden, co 
odešel na vrchol hory. 

Určitě je už mrtvý.

Nebudeme tady v té 
pustině trčet nadobro.

Potřebujeme boha, 
který nás povede 

jako Mojžíš.

Udělejme
 si tedy boha 

ze zlata.

Mojžíš je
 mrtev. Áron nám 
udělá boha, který 
nás dovede zpět

 do Egypta.

Dej mi 
to zlato.

Vlastníma rukama vyrobili sochu býčka a 
uctívali ji jako boha. Nevěděli o tom, ale 
dříve než Satan zhřešil, měl podobu býka.

Áron vyslechl jejich přání a 
pomohl jim udělat sochu 

býčka ze zlata.

Exodus 20:4, 25:8-9, 28:1-3, 32:1-4; Ezechiel 1:10, 10:11, 28:14
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Toto je váš bůh, který 
vás vyvedl z egyptské země. 
Zítra obětujeme zápalné oběti 

a vystrojíme Hospodinovi 
slavnost.

Áron byl velký hlupák. Příliš 
se bál lidu a dobře věděl, že 
socha není žádným bohem.

Bůh jim přikázal, aby
 si nezobrazovali žádné 

modly a neklaněli 
se jim, lidé však 
následovali své 

vlastní představy.
Lidé se opili, tančili nazí

 a souložili. Bůh se rozhněval 
a chystal se je smést z povrchu 

země do ohnivých plamenů, které 
připravil pro Satana a jeho démony. 

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů. Tvůj 
lid nejedná spravedlivě a vrhá se do zkázy. Nazí tančí 
před sochou býčka a klanějí se mu jako by to byl bůh. 

Měl bych s nimi skoncovat. Je to zatvrzelý lid.” 

Exodus 32:5-10
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Mojžíš vzplanul hněvem nad lidem, který tak 
brzy zapomněl na Boha a klaněl se soše býčka.

Porušili 
jste Boží 

přikázání!

Mojžíš odhodil desky, 
na kterých byla 

přikázání vyryta, a pod 
horou je roztříštil.

Neříkal vám Bůh, že
 nemáte uctívat jiného boha než 
Hospodina? Myslíte si, že socha, 

kterou jste vyrobili vlastníma 
rukama, je váš Stvořitel?

Mojžíš jednou ranou smetl 
býčka a rozdrtil ho na prach.

Exodus 20:3-4, 32:15-20
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Pokud jsi Hospodinův, 
ke mně! Pokud chceš uctívat 

egyptské bohy, zůstaň, kde jsi. 

Budeme 
uctívat Boha 
Abrahamova, 

Izákova a 
Jákobova.

Budu raději 
následovat Boha, 

který dokáže rozdělit 
moře, i když nemá 

žádnou podobu.

Odplatou za hřích je smrt. 
Hospodin říká, že všichni 

musí zemřít. Nyní si 
vezměte své meče a zabijte 
všechny, kteří se rozhodli 

uctívat modly.

Smiluj se!

Toho dne padly tři tisíce 
lidí, kteří uctívali modly a 

dopustili se smilstva.

NÉEEEE!

Exodus 32:26-28

Říz!
Říz!
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Mojžíš znovu vystoupil na horu, 
kde se mu zjevil Hospodin. Po zapsání 

desatera přikázání na nové desky se 
vrátil zpět k lidu. Lid se zaslíbil, že 

bude přikázání dodržovat.

Bůh říká, že jste lid zatvrzelý. 
Když jste zhřešili, chtěl vás Hospodin 
nechat všechny pobít. Modlil jsem se 
za vás a vyprosil  u Boha odpuštění. 

Hospodin je nanejvýš milostivý 
a odpouštějící.

Bůh nám nařídil postavit svatostánek a 
zadal nám k jeho postavení přesné instrukce. 

I přesto, že jsme hříšníci, poskytl nám 
místo, kde se s ním můžeme setkat.

Muži z rodu Lévi přinesou každý 
den zápalné oběti. Jednou do roka pomažou 

krví schránu smlouvy. Když Bůh uvidí krev, tak 
stejným způsobem, jako učinil v Egyptě, odpustí 

nám naše hříchy a nezemřeme. Je to způsob,
 jak dosáhnout odpuštění.

Svatostánek byl 
dokončen a kněží začali 
nabízet zápalné oběti.

Lid však nebyl spokojen 
a neustále si stěžoval.

Až jednoho dne seslal Bůh 
odplatu za jejich věčné 
stížnosti a nedůvěru.

Ha! Podívej! 
To jsou hadi a 
kolik jich je!

Bůh seslal na lid jedovaté
 hady. Bůh je milosrdný, ale 

nedovolí, aby lidé nadále hřešili.

Exodus 34:28-32, 39:32, Numeri 21:5-6
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Brzy se celý tábor 
hemžil hady.

Hospodine, 
zachraň nás!

Hadi je napadali i 
v noci ve stanech.

Pomozte mi. 
Uštkl mě had.

Néeeeeee!
Ne, můj syn!

Mami!

I děti trpěly za hříchy 
svých rodičů.

Numeri 21:6

Ssss
ss

Ssss
ss
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Z tábora se ozýval pláč 
a úpění. Smrt je krutou 

odplatou za hřích.

Takhle to vypadá 
v celém táboře a každou 

minutou je to horší. Mnoho 
lidí zemřelo.

Musíme vyhledat 
Mojžíše. Hospodin se na 
nás zajisté hněvá,protože 

jsme zhřešili.

Modli se k Hospodinu, 
aby nás těch hadů zbavil. 
Trest si zasloužíme, ale 

požádej Ho o milost.

Kdy už lidé pochopí,
 že hřích je vážné 

přestoupení proti Bohu? 
Jsou svatým národem, 
který musí dodržovat 

Boží přikázání.

Hospodine, 
smiluj se nad svým 
lidem a odpusť jim 

jejich hříchy.

Numeri 21:7-8

Udělej bronzového
 hada a připevni ho na
 žerď. Každý uštknutý, 
který na hada pohlédne,

 zůstane na živu.

Bum!
Bum!
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Bůh nám chce pomoci. 
Stačí, když na hada pohlédneme 

a budeme uzdraveni. Umírá.

Ne! Bůh seslal 
lék. Stačí se jen 
podívat a budeš 

uzdraven!

Zázrak!

Musíme to 
říct ostatním.

Jsem uzdraven! 
Musím to říct 

ostatním.

Pohlédni na hada
 a zůstaneš naživu.

Numeri 21:9
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Proč lžeš a dáváš 
nám falešnou naději?

Ti, kdo pohlédli 
na hada, byli 
uzdraveni.

Cožpak nevidíš,
 že umírám? Proč mě 
obtěžuješ s takovými 

hloupostmi?

Je mrtev.

Je mi líto,
 že neuvěřil.

Jeho vlastní 
pýcha ho 
zahubila.

Lidé znovu poznali, jak je 
Bůh mocný. Přesídlili na jiné 
místo, daleko od hadů, a život 
se vrátil zpět do starých kolejí.

Lid se i nadále dopouštěl 
zlého a nedodržoval 

Boží přikázání.

Izraelský lid následoval oblakový 
sloup. Bůh jim poskytoval manu 

k jídlu a vodu k pití.

Bůh je za jejich neposlušnost nechal 
bloudit po poušti po čtyřicet let a až 
poté je dovedl do země zaslíbené.

Numeri 21:9, 32:13
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Mojžíši, myslíš si, že jsi jediný, kdo je blízko Bohu? 
Všichni jsme stejně svatí jako ty. A Hospodin je uprostřed nás. 
Už mezi námi nejsou hříšníci. Nepotřebujeme tvoje a Áronovy 

rady a nechceme, abyste nás i nadále soudili, to dokážeme 
sami bez vaší pomoci. 

Už mám plné zuby
 toho věčného putování 
po poušti. Nelíbí se mi, 

jak nás Bůh trestá za 
každou maličkost!

Ano, všechno je to 
Mojžíšova chyba. Zákon 

je příliš přísný.

Mojžíš se odebral do 
svatostánku a zeptal se 
Boha, co má dělat dál.

Bůh  promluvil: „Příliš 
mnoho si osobujete, synové Lévi. 

Domáháte se kněžského úřadu, 
aniž jste k tomu byli povoláni.”

Ráno oznámí Hospodin, 
kdo je svatý a kdo není, kdo je jeho a 
komu dovolí, aby k němu přistupoval. 

Vezměte si kadidelnice a zapalte je.

Numeri 16:2-6
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Následující den.
Bůh se s námi dnes 
setká a vyvolí svaté. 

Uvidíme Hodpodinovu
 moc a slávu.

Přistupte blíž vy, 
kdo si myslíte, že jste svatí a 

dožadujete se kněžského úřadu.

Odstupte od těchto 
zkažených lidí. Hodlám s 

nimi rázně skoncovat.

Odstupte od stanů těch 
svévolných mužů a 

nedotýkejte se ničeho, co je 
jejich, abyste nebyli 

smeteni spolu se všemi 
jejich hříchy.

Numeri 16:19-24
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Podle tohoto znamení poznáte, že 
mě poslal Hospodin a že nedělám 

nic z vlastní vůle. Jestliže tito 
lidé zemřou přirozenou smrtí, 

neposlal mě Hospodin. 

Jestliže však
 Hospodin udělá dnes něco 

mimořádného a země rozevře 
svůj chřtán a pohltí je se vším, 

co je jejich, takže sestoupí  
zaživa do podsvětí, poznáte, 

že tito muži znevážili 
Hospodina.

Ááááá!

Néeeeeee!

Všichni hříšníci sestoupili zaživa 
do podsvětí, které Bůh stvořil pro 

ďábla a jeho služebníky. 

Numeri 16:28-33

Pomóc!

KřupKřup
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Seberte všechny 
měděné kadidelnice 

a udělejte z nich 
tepané pláty k 

obložení oltáře.

Kdykoliv se podíváte na 
tepané pláty, připomenete si tento 

den, kdy nepovolaní porušili
 Boží přikázání a dožadovali

 se kněžského úřadu.

Na tento den Izraelci nikdy 
nezapomenou. Bůh dal 

jasně najevo, že Mojžíš je 
prorok a kněžský úřad 

patří pouze vyvoleným.

Hospodinova sláva se vznášela nad 
svatostánkem a lidé po čtyřicet let ochotně 

putovali s Mojžíšem po poušti.

Sláva Hospodinova 
je s námi. Hospodin 
nám stále dává manu 

-nebeský chléb.

Bůh jim sesílal nebeskou manu a ze skály 
vytékal pramen čisté vody.Ve dne šel před nimi 

oblakový sloup a v noci ohnivý sloup. 
Utábořili se a učili se dodržovat Boží přikázání.

Numeri 16:37-38

91



Jak Mojžíš přikázal, 
kněží se starali o 

svatostánek a nabízeli 
denně zápalné oběti.

Čtyřicet let putování po poušti 
uplynulo a lid se chystal vstoupit 
do  země zaslíbené. Bůh povolal 

Mojžíše na horu, kde k němu 
naposledy promluvil. Poté Mojžíš 

ulehl a v pokoji zemřel.

Jeho duše byla okamžitě vynesena do 
Boží přítomnosti, kde bude pobývat 

až do konce světa. Poté se znovu 
setká s vyvoleným lidem v zemi, 
kterou Bůh slíbil Abrahamovi.

Přibližně 1451 před Kristem – Deuteronomium 34:4-5
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Uplynulo necelých 500 let od doby, 
kdy Hospodin povolal Abrahama, 
aby opustil svou zemi a následoval 

Boha do země, kterou mu slíbil.

Stalo se tak, jak Bůh 
slíbil. Izák, syn 

Abrahama a Sáry, se 
stal praotcem velkého 

národa. Z dvanácti synů 
Jákoba, jehož jméno 

bylo změněno na 
Izreael, vzniklo dvanáct 

izraelských kmenů. 

Izraelský lid, který byl vysvobozen z 
egyptského otroctví, který putoval po poušti s 
Mojžíšem a obdržel kamenné desky s Božím 

zákonem, stál nyní na hranicích země 
zaslíbené. Na cestách přisluhoval Mojžíšovi  
malý chlapec a učil se, jak vést izraelský lid.

Ten chlapec se jmenoval 
Jozue a vyrostl ve 

statného bojovníka.
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Po Mojžíšově smrti pověřil 
Bůh Jozua vedením lidu 

do země zaslíbené.

Vyplnilo se proroctví, které předpovídalo, 
že budou otroky v cizí zemi a že vstoupí 
po 400 letech do země, zaslíbené jejich 

předkům. Bůh své slovo dodržel.

V den, kdy překročili Jordán, 
přestala pršet mana z nebe a 

lid se živil obděláváním země.

Drahý, Bůh nám daroval 
tak nádhernou zemi.

Máš pravdu, je to skvělé 
místo, kde můžeme žít v 
míru, vychovávat naše 
děti a vést je k Bohu.

Deuteronomium 34:9; Jozue 5:12
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Izraelský lid vstoupil do Palestiny, země 
osídlené Kananejci - zlými pohany. 

Mluvili jiným jazykem, obětovali lidské 
oběti a klaněli se modlám ze zlata, 

stříbra, bronzu a dřeva. 

Baale, přijmi toto 
nevinné dítě jako oběť. 

Nechť jeho krev 
ukonejší tvůj hněv. 

Obětuji své 
vlastní dítě, aby 
zaplatilo za mé 

hříchy.

Jednoho dne 
se také staneme

 kněžími a budeme
 provádět oběti.

Je to ohavnost,
 ale nemáme na 

vybranou. Oko za 
oko, zub za zub.

Bůh jim seslal proroky a kněží, kteří je 
nabádali k pokání; i přesto však nadále 

hřešili. Bůh se chystal zničit 
Kananejský lid, jako zničil lid za dnů 
Noema a města Sodomu a Gomoru.

Deuteronomium 18:9-11
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Pohané, kteří uctívali modly, 
bojovali s Izraelci o zaslíbenou 
zemi. Bůh však dodal Izraelcům 

moc a sílu Kananejce porazit.

Jak si troufáte 
vkročit do tohoto 

posvátného 
chrámu!

Toto bylo poslední 
novorozeně, které 

jste obětovali.

Krvavá válka skončila. Hebrejci 
obsadili zaslíbenou zemi a  

podrobili si všechny nepřátele. 
Jozue předstoupil před izraelský lid.

Jozue 24:2-14

Váš otec Abraham 
pocházel z národa, který 

sloužil jiným bohům. Bůh 
k němu promluvil a slíbil 

mu, že rozmnoží jeho 
potomstvo.

Bůh také řekl, že jeho lid 
sestoupí do Egypta, odkud bude 
po 400 letech poroby vyveden a 

navrácen do země zaslíbené.
Uplynulo 500 let, stojíme na půdě 

země zaslíbené. Bůh dodržel 
slib, který nám dal.

Nyní jděte a 
usaďte se v této zemi. 

Jestliže opustíte Hospodina
 a budete sloužit cizím bohům, 

zle s vámi naloží a skoncuje 
s vámi, jako skoncoval 

s ostatními.
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V nové zemi žili v míru a 
pokoji. Každý vlastnil kousek 
pole a měl dostatek jídla. Bůh 

jim všem velmi žehnal.

Večeře je 
hotova.

Hned jak 
vyndáme ten 

kámen.

Hebrejci se rozmnožili a obsadili celou
 zemi. Všude vládla spravedlnost a dobrá 

vůle. Nový národ se nazýval Izrael.

Pěkně zdravím, 
jaké jsou 

dnes ryby?

Čerstvé, 
jako vždy.
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Hospodin vám vydal do rukou nepřátele,
 kteří stále slouží cizím bohům. Vyvolte si

 dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům lidí, v
 jejichž zemi sloužíte, nebo Hospodinu, Bohu 
vašeho praotce Abrahama. Já a moje rodina

 budeme sloužit Hospodinu.
Hospodin přikázal, abychom 

nesloužili cizím bohům. On nás i naše 
otce vyvedl mocnou rukou z Egypta a 

staral se o nás na poušti.

Hospodin je Bůh svatý.
 Je to Bůh žárlivý; jestliže se 

odvrátíte od Hospodina a budete 
sloužit cizím bohům, zle s vámi 

naloží a skoncuje s vámi. 

Jste svědci sami před sebou. 
Svobodnou volbou jste se rozhodli 

sloužit Hospodinu.

Zapíšu do knihy smlouvu, 
kterou jste dnes uzavřeli.

Budeme tě poslouchat tak, jak jsme 
poslouchali Mojžíše. Nechť je Bůh s tebou. Kdo 

poruší Boží přikázání, bude vydán smrti.

Země byla spravována soudci, kteří 
mluvili s Bohem, četli zákony a 

přikázání sepsaná Mojžíšem. 
Soudcové rozsuzovali spory a vedli lid 

k tomu, aby poslouchali Hospodina.

Co říká právo o 
tom, když býk utrká 

muže nebo ženu 
k smrti?

Exodus 21:28-29, Jozue 24:15-24

Hospodin před námi vyhnal z této 
země všechny národy, které zde sídlily, 

i lid Amorejský.Také my budeme sloužit 
Hospodinu. On je náš Bůh.

Budeme sloužit 
Hospodinu.

Ano, jsme svědci.

Mojžíšovo právo 
říká, že majitel býka je 
zodpovědný za škodu a 
býk musí být utracen.
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Ne, synu. Zahubitel 
nepřijde. Krev obětního 

beránka zakryje naše hříchy, 
abychom mohli 

předstoupit před Boha. 

Ne všichni dodržovali slib, že 
budou sloužit Hospodinu.

Hospodin vzplanul 
proti Izraeli hněvem 
a vydal je napospas 

pohanským národům.

Baale, 
zachraň mě!

Soudců 3:7-8, 12-13, 4:1-2, 10:6-7

Lidé měli v živé paměti  všechny zázraky, které 
Bůh učinil za Mojžíše a Jozua. Byli rádi, že byli 

vysvobozeni z egyptského otroctví. Věrně sloužili 
Hospodinu a obětovali oběti, jak měli nařízeno. 

Otče, proč musí 
kněží podřezat našeho 
beránka? Přijde zase 

zahubitel jako v 
Egyptě? 

Zázraky ustaly a nová generace 
zapomněla na živého Hospodina 

a začala uctívat bezduché 
modly, svatyně a své předky. 

Ááááá!
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Hospodine, 
zhřešili jsme, prosíme, 

odpusť nám. 

Lid odmítal zřízení vedené 
soudci, kteří následovali Boha 

a soudili lid podle Božího 
Zákona. Rozhodli se zvolit 
krále jako pohanské národy.

Marně je prorok a soudce Samuel 
varoval, že pokud si zvolí krále, 
odmítnou tím Boha jako svého 

vládce. Přestali důvěřovat Bohu a 
zvolili svoji vlastní cestu. Vyvolený 
král Saul je zneužíval, vybíral daně, 

zabavoval jejich majetek, z jejich 
synů a dcer učinil otroky.   

Zabavuje se váš 
majetek ve prospěch 
království. A o vaši 
dceru se tady dobře 

postaráme.

První Samuelova 8

Na Izraelce dolehlo veliké 
soužení. Rozpomenuli se na 

Hospodinův zákon a přiznali, 
že proti Bohu zhřešili.

Bůh jim odpustil 
a nastolil znovu 

pokoj a mír.
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První Samuelova 18:10-11, 31:4, 16:1-13; Žalm 23:1-3

Saul padl v bitvě a jeho 
duše propadla peklu.

Hospodin je můj 
pastýř, nebudu mít 

nedostatek. Dopřává mi 
odpočívat na zelených 

pastvinách, duši 
moji udržuje.

David byl spravedlivý a Bůh
 si ho oblíbil. Je tím vyvoleným,
 který spasí lidstvo a osvobodí 
je od hříchu a smrti? Je David

 tím slíbeným synem?

Vidím velkou
 tmu, to neslibuje nic
 dobrého. Zahyneš v 
bitvě a namísto tebe 
nastoupí nový král.

Bůh vyvolil mladého jinocha 
za nového krále. Byl to ten 

chlapec, kterého se Saul 
snažil probodnout -  syn 

pastýře ovcí, který miloval 
Boha a dodržoval přikázání.

Když král Saul zestárnul, 
zmocnil se ho zlý duch a 
začal běsnit jako posedlý.

Každý den hrál mladý chlapec 
David pro krále na citaru. 

Jednoho dne náhle Saul mrštil 
kopím, které měl v ruce a 

snažil se Davida probodnout. 

Saul zavrhl živého 
Boha a obrátil se o 

pomoc k věštkyním.

Saul hřešil čím dál víc. Na všechny 
žárlil a všech se bál. Zlí duchové mu 
slíbili moc a bohatství. Namísto toho 

však přinesli utrpení a soužení.
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Navraťte této ženě 
majetek a postarejte se
 o to, aby již nemusela 
odvádět žádné daně.

David miloval hudbu
 a složil pro Hospodina 
mnoho chvalozpěvů.

Druhá Samuelova 2:4;  Žalm 1; Skutky S.Apoštolů 13:22-23
*Všechny uvedené citace pocházejí z Kralické Bible. (Bible Svatá: Písmo svaté Starého a Nového Zákona podle posledního 

vydání kralického z roku 1613. 3.vydání Praha: Česká Biblická Společnost, 2009.)

Po Saulově smrti se králem Izraele 
stal David. Vedl lid k uctívání 

Hospodina a dodržování Zákona.

Za vlády krále
Davida národ vzkvétal

 a žil spravedlivě. 

Žalm Davidův
 Blahoslavený ten 

muž, kterýž nechodí po radě
 bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na 

stolici posměvačů nesedá.
Ale v zákoně Hospodinově jest libost jeho, a 

v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.

Nebo bude jako strom štípený při tekutých 
vodách, kterýž ovoce své vydává časem 

svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti 
bude, šťastně mu se povede.

Ne takť  budou bezbožní, ale jako plevy,
kteréž rozmítá vítr.

A protože neostojí bezbožní na soudu,
ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.
Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých,

ale cesta bezbožných zahyne.
(Žalm 1)*
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Davidův chvalozpěv 
o slíbeném Spasiteli:

Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti 
a chudé tvé v pravosti.

Souditi bude chudé z lidu, a vysvobodí
syny nuzného, násilníka pak potře.

Tak zkvete ve dnech jeho spravedlivý,
a bude hojnost pokoje, dokud měsíce stává.

Panovati bude od moře až k moři, a od
řeky až do končin země.

Nadto klaněti se jemu budou všickni
králové, všickni národové jemu sloužiti budou.

Od lsti a násilí vysvobodí duši jejich; neboť
jest drahá krev jejich před očima jeho.

A ustavně za něj se modliti, na
každý den jemu dobrořečiti budou.

Jméno jeho bude na věky; dokudž slunce
trvá, děditi bude jméno jeho.

A požehnání sobě dávajíce v něm
všickni národové, budou ho blahoslaviti.

(Žalm 72)

Bůh řekl Davidovi:„Až zemřeš, 
posadím na trůn tvého syna a upevním  

jeho království. Tvůj syn vybuduje 
chrám, kde budu uctíván a já upevním 

jeho královský trůn na věky.”

Jen jeden slib nedošel naplnění – 
příchod Spasitele, který zničí Satana 

a jeho dílo. Lidé hřešili a krev 
obětních zvířat byla nabízena jako 

smíření za jejich hříchy. Byli vděční, 
že Bůh poskytl lidem možnost, jak se 
smířit s Bohem do doby, než přijde 
Spasitel a odstraní hřích nadobro.

Druhá Samuelova 7:12-16; Žalm 72:1-20

Bůh promlouval k Davidovi a odhalil 
mu, co se stane v budoucnosti. David 
zapsal tato proroctví do Knihy žalmů. 

Mnohá z nich byla již naplněna.

Po smrti Davidově se stal králem jeho syn 
Šalomoun (r. 971 před Kristem). Podle přesných 
instrukcí, které obdržel David of Boha,  vystavěl 
Šalomoun chrám, který nahradil svatostánek (966 
před Kristem). Izraelský lid žil v zaslíbené zemi a 
Bůh jim velmi žehnal. Stalo se tak, jak Bůh slíbil.
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Lidé navštěvovali chrám, aby naslouchali 
čtení z Písma svatého. Nejvíce se jim 

líbila proroctví o Mesiáši.

Učinilť jest Hospodin pravdomluvnou přísahu 
Davidovi, aniž se od ní uchýlí, řka:  Z plodu 

života tvého posadím na trůn tvůj.
(Žalm 132-11)

Syn můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě. Líbejte 
syna, aby se nerozhněval, a zhynuli byste na 
cestě, jakž by se jen málo zapálil hněv jeho.

(Žalm 2:7,12)

David napsal mnoho žalmů o očekávaném 
Spasiteli:

Řekl Hospodin Pánu mému: Seď na 
pravici mé, dokudž nepoložím nepřátel 

tvých za podnože noh tvých.
(Žalm 110:1)

Trůn tvůj, ó Bože, jest věčný a stálý.
Miluješ spravedlnost, a nenávidíš 

bezbožnosti,
protož pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem 

veselé nad účastníky tvé.
(Žalm 45:7-8)

Další proroctví o očekávaném Spasiteli:

Já také za prvorozeného vystavím jej, 
a za vyššího králů zemských.

(Žalm 89: 28)

Abych činil vůli tvou, Bože můj, líbost
mám; nebo zákon tvůj jest u prostřed

vnitřností mých.
(Žalm 40:9)

Otevru v podobenství ústa svá, 
vypravovati budu přípovídky starobylé.

(Žalm 78:2)

David napsal zvláštní věci o 
očekávaném Mesiášovi:

Jako voda rozplynul jsem se, 
a roztoupily se všecky kosti mé, 
a srdce mé jako vosk rozpustilo 
se u prostřed vnitřností mých.

Vyprahla jako střepina síla má,a 
jazyk můj přilnul k dásním mým, 

anobrž v prachu smrti položils 
mne. Rosta zlostníků oblehla mne, 

zprobijeli ruce mé i nohy mé.
Dělí mezi sebou roucha má, a o 

můj oděv mecí los.
(Žalm 22 :15-19)

ŠALOMOUN VLÁDL DLOUZE A ÚSPĚŠNĚ. PO JEHO SMRTI SE SEVERNÍ KRÁLOVSTVÍ 
IZRAELE ODDĚLILO A ZVOLILO SI ZA KRÁLE BEZBOŽNÉHO JEROBOÁMA (975 

PŘED KRISTEM). SEVERNÍ KRÁLOVSTVÍ IZRAELE BYLO DALEKO OD CHRÁMU V 
JERUZALÉMĚ. JEROBOÁM NAŘÍDIL UCTÍVÁNÍ ZLATÝCH BÝČKŮ A ZAVÁDĚL 

SVÉVOLNĚ NOVOTY V BOHOSLUŽBĚ.

Ale co Zákon sepsaný 
Mojžíšem a chrám, 
který postavil Bůh v 

Jeruzalémě?

Zde je tvůj Bůh, Izraeli, 
který tě vyvedl z egyptské 
země; toto jsou jeho kněží.

K Bohu vede několik 
různých cest. Někteří 

uctívají Hospodina, jiní 
Aláha a my uctíváme 

Baala.

A co Písmo svaté, které
 dal Bůh vyvoleným prokokům? 

Nařizuje nám, abychom neuctívali jiné
 bohy a dále říká, že existuje pouze
 jeden jediný Bůh, ke kterému vede

 pouze jedna cesta.

První Královská 12:20, 28-29; Žalm 2:7, 12, 22:6, 14-18, 40:8, 45:6-7, 89:26-27, 110:1, 4, 132:11
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Myslíte si, že Bůh je tak 
netolerantní? Nehodlám vás 

už dále poslouchat !

Ode dneška 
budete všichni uctívat Baala.

 Pokud nedodržíte toto nařízení, 
budete vydáni katu!

Lucifer (hříšný cherub) měl původně podobu býka. Aniž by o tom 
lidé věděli, uctívali tak Satana, který tím byl velmi potěšen, zvlášť 

když jeho uctívání odvádělo pozornost od příchodu Spasitele.

První Královská 12:28, 13:1-2, Jeremiáš 44:17-25

Baale,
 přijmi od nás 

tuto oběť.

Buď pochválena 
královno nebes, 

matko boží. Vyslyš 
naše modlitby a 
odpusť nám naše 

hříchy.

Co tady 
pohledáváš? Toto 
je posvátná půda.

Přicházím s poselstvím od 
Hospodina–Boha, od kterého jsi se odvrátil: 

Davidovu domu, z jehož rodu vzejde slíbený Spasitel, 
se narodí syn jménem Joziáš. Ten na tomto oltáři

 upálí všechny kněží, kteří uctívají Baala. 
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Přísahám na samotného 
Hospodina, stane se tak, jak říkám: 

Joziáš obětuje na tomto oltáři 
všechny Baalovy kněží.

Co to povídáš?
 Pouze bohové dokáží 
předvídat budoucnost.

Hospodin sešle znamení, 
abyste uvěřili, že jsem jeho 

prorokem. Dnes se oltář rozpadne 
a popel z obětí, který je na něm, 

se rozsype.  

Ha ha ha! Poslechněte si 
toho starého blázna! Myslí 
si, že on jediný má pravdu

 a ostatní ne.

Chopte se ho!
 Zabijte ho! Jaká 

opovážlivost mluvit proti 
vyznání druhých ?

Strnula mi ruka! 
Hospodin mě potrestal. 
Modli se za mne, aby se 

moje ruka uzdravila.

Všemohoucí Hospodine, 
ukaž nám dnes svoji moc 
a sílu. Nechť se králova 

ruka zahojí.

Stal se zázrak! 
Hospodin uzdravil 

mou ruku!

První Královská 13:2-6

107



Néeeee!

Hospodin 
promluvil!

Zničil moje 
náboženství. Jsem 

bezmocný, nic jiného 
mi už nezbývá.

Jsi skutečně Hospodinův 
prorok. Žádný z našich proroků nikdy 

nic podobného nedokázal. Pojď se mou 
do domu, bohatě tě pohostím a 

štědře tě obdaruji.

Ne, nepůjdu s tebou. Hospodin 
mi přikázal, abych nejedl chléb, 
nepil vodu a nevracel se cestou, 

kterou jsem přišel.

Sám tomu 
nerozumím. Je to Bůh, kdo 

skrze mne promlouvá.

První Královská 13:5, 7-9

Řekl jsi, 
že na oltáři budou

 spáleny kosti kněží. 
Oltář je zničen a nikdo 

na něm nezemřel.

Ááááááá!

PRÁSK!PRÁSK!
BUM!
BUM!
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Jak Bůh přikázal, prorok odešel jinou 
cestou. Po celé dva dny nic nejedl a nepil. 

Následovali ho dva mladí chlapci, aby 
věděli, kam má namířeno.

Otče, nevěřil 
bych tomu, 

kdybych to neviděl 
na vlastní oči. Byl 
to zajisté jeden 
z izraelských 

proroků!

Otče, myslíš 
si, že měl pravdu? 

Je Hospodin jediný Bůh? 
Jsou naši bohové skutečně 

jen bezduché modly 
ze dřeva a zlata?

Rychle! 
Osedlejte mi 
osla! Musím 

ho dostihnout!

Našel proroka, jak sedí pod posvátným 
stromem. Chtěl být  mocnému a svatému muži 
nablízku. Předtím, než se království rozdělilo, 

sám býval Hospodinovým prorokem. Po 
rozdělení království však začal uctívat modly 

jako ostatní. Svoje činy omlouval slovy: Nejsou 
si snad všechna náboženská vyznání podobná?

Ty jsi ten muž Boží, který přišel z Judska. 
Jsi zajisté unavený. Pojď se mnou do mého 

domu a já ti dám najíst a napít.

Nemohu
 se s tebou vrátit.

 Hospodin mi nařídil, 
abych na tomto místě

 nejedl a nepil.

Díky Bohu, mám 
velkou žízeň.

I já jsem prorok
 jako ty. Dnes ke mně na

 pokyn Hospodinův promluvil
 anděl a řekl mi, abych

 tě přivedl do svého domu 
a dal ti najíst a napít.

Opravdu jsem si pochutnal, 
nyní je čas vydat se na cestu 

zpět domů.

Tati, ty předvídáš 
budoucnost? Také k 

tobě promlouvá 
Bůh?

Toto praví Hospodin:
 „Poněvadž jsi nedodržel příkaz, který ti 

dal Hospodin a vrátil ses a jedl jsi chléb a pil 
jsi vodu na tomto místě, nevrátíš se zpět do 

Judska a tvé tělo nebude uloženo do
 hrobu tvých předků.”

Ano, synu –
 to je poprvé 

po velmi 
dlouhé době.

Obávám se, že ano. 
Je to moje vina.

Říkáš, že 
zemře?

První Královská 13:10-22
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Svatý muž odešel s těžkým srdcem.Věděl, že 
Hospodinova slova se vyplní. Netušil však, že 

jeho konec přijde brzy a bude tak krutý.

To je ten prorok 
z Judska!

A co je ještě 
podivnější, že ten lev 
tu sedí spolu s oslem 

jakoby tu mrtvolu 
střežili.

Falešný prorok pak  pohřbil  tělo 
Božího proroka ve své rodinné hrobce 
spolu s Baalovými kněžími. Bylo to 

nedaleko od místa, kde Bůh zničil oltář.

Vzepřel se 
Hospodinovu rozkazu 
a zemřel krutou smrtí. 
Jistě se stane vše, co 

prorokoval. 

Svatý muž byl pohřben a brzy se na něj 
zapomnělo. Oltář byl znovu postaven a po 

třista let sloužil jako místo k uctívání Baala. 
Dosud však na něm nebyly obětovány lidské 

kosti, jak tento svatý muž předpověděl. 

O třista let později se králem stal Joziáš 
(640 před Kristem). V chrámě nalezl Bibli, která 

otřásla králem i jeho dvorem. Uvědomil si, že 
národ zapomněl na živoucího Boha a uctíval 
bezduché modly. Nechal shromáždit všechny 

starší, proroky a kněží, aby jim Bibli předčítal.

Lidé se styděli za svoje 
hříchy a souhlasili, že 

budou z celého srdce a z 
celé duše plnit všechny 
Boží příkazy a nařízení.

První Královská 13:23-31; Druhá Královská 21:24, 22:8-11, 23:1-3

Ááááááá!
Ááááááá!

Nikdy 
jsem nic podobného 

neviděl. Lev ho usmrtil, 
ale jeho mrtvolu 

nesežral.
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Jak Bůh nařídil, lidé 
zničili všechny modly a 

pobili všechny kněží, kteří
 pálili kadidlo Baalovi, 

slunci, měsíci, souhvězdím a 
veškerému nebeskému zástupu.

Zákon Hospodinův sepsaný 
Mojžíšem zakazoval 

homosexualitu, a tak byli všichni 
hříšníci vyhnáni ze země.

Joziáš také vymýtil vyvolávače 
duchů zemřelých a jasnovidce.

Roztříštěte její 
skleněnou kouli a 

podpalte dům.

Druhá Královská 23:5, 7, 10

Matko boží, 
zachraň nás!

IGNORANT
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Joziáš odešel k oltáři na 
posvátném návrší, kde 

před 300 lety varoval Boží 
prorok krále Jaroboáma.

Král nechal zbořit oltář, 
všechny ohavné bůžky a 
modly rozdrtil na prach, 

i okolní stromy pokácel a 
rozsekal na štěpiny.

Existuje pouze jeden 
jediný Bůh, který nemá žádnou

 podobu. Tito falešní kněží svedli 
Izrael k hříchu a odvrátili

 jej od Hospodina!

Musíš 
zemřít.

Oltář byl tak znovu zničen 
a popel z obětí, které na 
něm byly, se rozsypal.

Všichni falešní kněží 
byli zabiti a jejich kosti
 byly spáleny na oltáři.

Z hrobů, které byly poblíž, nechal 
Joziáš vyzvednout všechny kosti 

falešných kněží a spálil je na 
oltáři, neboť se obával, že by lidé 
začali uctívat jejich pozůstatky. 

Druhá Královská 23:15-16
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Předpověděl, že 
král jménem Joziáš – tedy 

vy vaše Výsosti- provede to, 
co jste dnes učinil.

Spalte 
všechny 

kosti.

Milosti, toto je hrob Božího 
muže, který přišel před 300 
lety z Judska a předpověděl 

všechny tyto události.

Nechte ho tedy
 odpočívat v pokoji. Ať nikdo 

nehýbá jeho kostmi. Ty ostatní spalte. 
Pokud chceme, aby nám Hospodin 
žehnal, musíme očistit tuto zemi od 

všech falešných vyznání. A tak se naplnilo 300 let staré proroctví.

Král Joziáš rozkázal všem lidem, aby 
slavili svátek Pesach jako vzpomínku na 
Hospodina, který je vyvedl z egyptského 

otroctví a dal jim zemi zaslíbenou.

Buď požehnaný 
Hospodine, Pane 
nebes, který nám 

dáváš chléb. Otče,
 proč slavíme 
dnešní den?

A tak jim jejich otec vyprávěl, jak Hospodin vyvedl 
jejich praotce z egyptského otroctví, jak jim dal desky s 
desaterem a vystavěl svatostánek. Řekl jim také o krvi 

na dveřích, která zachránila  jejich prvorozené syny před 
smrtí. Byl to ten nejlepší svátek, jaký kdy slavili.

Druhá Královská 23:17-18, 21-22
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Králem severního Izraele se stal slabý muž 
jménem Achab. (918 před Kristem) Kraloval 

nad Izraelem v Samaří, zemi Sidóňanů, 
kteří  sloužili Baalovi. Vzal si ženu Jezábel,

 dceru Etbála, krále Sidonského.

Jezábel urážela 
Hospodina, Boha 

Izraele, a sváděla lid 
k uctívání Baala.

Najděte všechny 
Hospodinovy proroky a 

zabijte je. Ať je Baal 
jediným bohem.

Král měl na svém 
dvoře správce domu 

jménem Abdiáš, který  
sloužil Hospodinu. Musím všechny 

proroky varovat.

První Královská 16:28, 31, 18:4

Abdiáš se ujal sta proroků, 
schoval je v jeskyni a 

přinášel jim chléb a vodu.

114



Prorok Eliáš byl jediný, 
kdo se neukrýval.

Králi Achabe, protože 
jsi se odvrátil od Hospodina, 
Boha tvých praotců, a spolu 
s tvojí ženou Jezábel sloužil 

Baalovi, nebude v těchto letech 
rosa ani déšť, dokud to 

slovem neporučím.
He he he! Tak ty 

si myslíš, že jsi nějaký prorok? 
Mám na svém dvoře tisíce proroků 

a ti neříkají nic o suchu. Za poslední
 roky jsme měli dostatek dešťů. 

Jdi mi z cesty, ty ubohá maškaro.

Sucha přinesla zemi nedostatek jídla a lidé začali trpět velkým hladem. Falešní 
kněží se modlili k Baalovi, ale ten jejich modlitby neslyšel. Sucha se zhoršovala, 

v zemi nebyla ani kapka vody. Hospodin poslal Eliáše do domu vdovy, 
která mu měla dát najíst a napít a postarat se o něj, dokud sucha neustanou.

Dala bys 
mi prosím trochu 

vody a krajíc 
chleba? Popravdě řečeno, mám 

ve džbánu jen hrst mouky
 a v láhvi trochu oleje, tak 

akorát pro sebe a svého syna.
 Chtěli jsme se naposledy

 najíst než zemřeme.
Nemáme žádnou 

naději. Bůh nás trestá 
za naše hříchy.

Neboj se, Bůh 
se o vás postará.

Jdi a udělej, co jsi chtěla. 
Jen mi nejdřív připrav malý
 chléb a přines mi jej. Neboť

 toto praví Hospodin, Bůh
 Izraele: „Mouka ve džbánu

 neubude a olej v láhvi 
nedojde až do dne, kdy dá 

Hospodin zemi déšť.”

Měl pravdu! 
Mouky ani oleje 

neubylo!

První Královská 17:1, 10-16
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Můj syn!

Olej se nedá vylít! 
Stále ho přibývá! Je to zázrak! 

Bůh je dobrý.

Po tři roky jedli 
všichni tři z jednoho 

džbánu mouky a 
jedné láhve oleje.

Jednoho dne přišel Eliáš 
do domu a našel syna 

té vdovy mrtvého. 

Ulehl s 
horečkou a už se 

neprobudil!

Co jsem ti udělala, že se
 mi takto odvděčuješ? Přišel jsi ke

 mně, abys mi připomněl mé hříchy
 a mému synovi přivodil smrt?

Hospodin
 je stále Bůh 

Izraele. 

Hospodine, ať 
se vrátí do tohoto 

dítěte život!

Hospodin Eliášův 
hlas vyslyšel, do 

dítěte se navrátil život 
a znovu procitlo.

Děkuji Hospodine, Bože 
Abrahama, Izáka a Jákoba. 

Ty jediný jsi Bůh.

Říkal jsem ti, 
že Hospodin je 

Bůh Izraele.

První Královská 17:17-24
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Po tři roky byl v zemi hlad. Lidé 
trpěli nedostatkem jídla, ale stále 

uctívali falešného boha Baala. 

Proč Baal 
nevyslyší naše 

modlitby a nepošle 
déšť? Třeba je Baal 

jen bezduchá modla, která 
nemá uši, takže neslyší.

Jezábel a Achab dávali Eliášovi vinu za zkázu
 země. Vyslali své vojáky, aby Eliáše našli a zabili.

Vydejte nám 
Eliáše. Pokud ho 
ukrýváte, budete 

zabiti.

Achabe, hledáš 
snad mne?

Ty přivádíš do 
zkázy Izrael tím, že se 

odvracíš od Hospodina a 
uctíváš Baala. Shromáždi 
850 Baalových proroků 

a přiveď je na horu 
Karmel.

Kdo z koho, říkáš? 
To bude zajímavé, 

uvidíme se tedy na hoře.

O několik dní později 
na hoře Karmel.

Jak dlouho budete přecházet z jedné
 strany na druhou? Je-li Hospodin Bohem, 

následujte ho; jestliže je to Baal, jděte za ním. 
Už se konečně rozhodněte.

Vyzývám vás, proroci 
Baala, k sázce, která ukáže, 

kdo je opravdový Bůh.

Ano, nechť se 
rozhodne. Co 
máme učinit?

První Královská 18:1, 17-21

Tak to jsi ty, 
kdo přivolal zkázu 

na Izrael?
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Postavte oltář pro Baala a 
já udělám totéž pro Hospodina. 

Na dříví položíme obětního býka,
 ale oheň nezaložíme. 

Bůh, který sešle oheň, 
je pravý Bůh. Protože je vás 

většina, začněte první.

Baale, 
odpověz nám! Tvému 
jménu odevzdáváme 

tuto oběť.

Jedinečný a 
všemohoucí Baale.

Královno nebes, 
zjev se a pomoz 

Baalovi.

Volejte co nejhlasitěji, vždyť 
je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo 

odcestoval anebo snad spí?

Ano, určitě 
spí! Ať se tedy 

probudí!

Ty špinavče, 
to nic lepšího 

neumíš?

Nevzdávejme
 se. Možná, že když  se

 pořežeme, stékající krev 
Baala uspokojí.

Vy pak budete 
vzývat jméno 

Baala a já budu 
vzývat jméno 
Hospodina.

První Královská 18:22-27
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Áááááááááá

Baalovi proroci zoufale 
poskakovali kolem oltáře, 

volali co nejhlasitěji a řezali 
se nožem, až je polévala krev. 

Uáááá…..

Ó Baale, 
nabízím ti vlastní krev. 
Vyslyš nás a pošli oheň. 

Dokaž, že jsi bůh!

Ha ha! Tak vidíte sami! 
Už devět hodin voláte boha, který 

neodpovídá. Kdyby to byl opravdový 
bůh, zajisté by již odpověděl.

Teď jsem na řadě já. 
Ustupte a pozorně sledujte, 

co se bude dít.

Baale, proč nám 
neodpovídáš?

První Královská 18:28-30

Hééééé….
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Proč kope ten 
hluboký příkop?

Čeká, až 
se setmí.

Kdy se začneš 
modlit? Nesoutěžíme 

v kopání příkopů.

Naplňte čtyři 
džbány vodou a vylijte 

je na zápalnou oběť 
a dříví.

Vodu? Vždyť ti 
to nechytne, když 

to namočíš.

Ten prorok je 
blázen. Nikdy se 
nedožije západu 

slunce.

Není to dost 
mokré. Přineste 

další čtyři džbány 
vody.

Cožpak se úplně 
pomátl? Divím se, 
že s ním má král 

trpělivost.

První Královská 18:32-34

120



Ha ha. Je snad něco překážkou pro živoucího 
Boha? Přineste další čtyři džbány vody a znovu
 je vylejte na oltář. Teď poznáte, že existuje jen

 jeden Bůh a jeho jméno není Baal.

Za takovou 
opovážlivost 

přijde o hlavu.

Ustupte.

Ještě dál.

Ustupte 
dozadu.

Hospodine, Bože Abrahama, Izáka a
 Izraele, ať se dnes prokáže, že Ty jsi jediný

 opravdový Bůh a já Tvůj služebník. 
Obrať jejich srdce zpět k Tobě.

Íííííííííí!

První Královská 18:35-38

Áááááááááááá

Šššššššš….Šššššššš….

Křup!Křup!
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Abrahamův 
Bůh!

Takový žár!

Oheň z 
nebes.

Pomóc!

Bůh Abrahama 
a Izáka odpověděl 

a seslal oheň.

Oheň spálil 
i kameny 
a hlínu!

Co je to za boha, 
který nemá žádnou 

podobu, a přesto činí 
takové zázraky?

Mojžíš přikázal, abychom 
uctívali pouze Hospodina, 

Boha Izraele. Nařídil, že každý 
Izraelec, který bude uctívat 
jiného boha než Hospodina, 

propadne smrti.

Ne! Slituj se!

První Královská 18:38-40
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Hospodin naplnil Eliáše 
takovou silou, že běžel 

20 mil před Achabem až 
do královského paláce.

Pobijte je! 
Všech 850.

My
 jsme to 
nevěděli.

Probodněte 
je mečem. 
Okamžitě! Všichni Baalovi 

proroci byli pobiti.

Králi, až se najíš a 
napiješ, zapřáhni a jeď 
domů, ať tě nestihne 
déšť, který se blíží.

Před třemi a půl lety předpověděl Eliáš, že nespadne 
v Izraeli ani kapka vody, dokud to sám nenařídí. Tak 
se také stalo. Baalovi proroci byli mrtví a lidé znovu 

uctívali Hospodina, Boha Izraele.

Spustil se silný déšť, který rozvodnil 
řeky tak, že je nebylo možno 

přeplavit. Achab dal zapřáhnout
 a uháněl pryč  jak nejrychleji 
mohl, aby ho voda nesmetla.

Ne, drahá. Eliáš 
čeká venku. Běžel před 

mým povozem celou cestu 
z hory Karmel.

Nebuď směšný. Nikdo 
nedokáže tak rychle utíkat. Kde 
jsou Baalovi proroci? Musíme

 oslavit příchod deštů.

První Královská 18:40-41, 44-46, 19:1

Vidím, že jsi zabil 
toho proroka Eliáše; 
Baal nám konečně 

seslal déšť.
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Nechal jsem 
je všechny zabít. 

Byli to lháři a 
podvodníci.

Eliášův Bůh seslal z nebes 
oheň. Byl to učiněný zázrak. 
Naši proroci byli bezmocní. 

Všichni lidé nyní uctívají 
Hospodina.

Ale drahá, co 
jiného jsem měl dělat? 

Bál jsem se lidí.

Ty jsi 
zabil mé 
proroky? 

Ty starý 
blázne!

Žádný zázrak 
nepomůže Eliášovi 

před pomstou 
Baala. 

Jestliže
 nezemře Eliáš mou 

rukou, nechť se mnou 
naloží bohové podle 

své libosti. 

Musím 
odejít.

Eliáš se vydal na
 útěk, aniž by nejdříve 

požádal Boha o pomoc.

Cože jsi udělal? 
Ty pitomče! Měl jsi

 zabít Eliáše!

První Královská 19:1-4
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Už dost, Hospodine,
 vezmi si můj život, než mě 

tu Jezábel najde.

Stydím se, že jsem Ti 
nedůvěřoval, vždyť nejsem o 

nic lepší než moji otcové.
 Nech mě tu umřít.

Eliáš putoval po čtyřicet dní pustinou, 
hledal jeskyni, kde by se ukryl. Přišel k Boží
 hoře Sion, na které Mojžíš obdržel desky s 

desaterem. Tam k němu Hospodin promluvil.

Co tu chceš, 
Eliáši?

Všichni 
Izraelci opustili 
Tvou smlouvu, 

Tvé oltáře zbořili 
a Tvé proroky 

povraždili mečem. 
Zbývám už jen já 
sám, avšak i mně 
ukládají o život.

Vyjdi na horu a 
předstup před 

Hospodina.

Jak tam Eliáš stál, přihnal 
se silný vítr, ale Hospodin 

v tom větru nebyl.

Po větru nastalo zemětřesení, 
ale Hospodin v něm nebyl.

Po zemětřesení přišel oheň, ale 
Hospodin ani v tom ohni nebyl.

Bůh chtěl ukázat Eliášovi, 
že je mnohem mocnější a 

hrozivější než Jezábel.

První Královská 19:4, 8-12
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Ať je tedy po tvém. 
Jdi a pomaž Elíšu, který 

se po tobě stane mým 
prorokem. 

Když vítr, zemětřesení a 
oheň ustaly, ozval se tichý 
a jemný hlas. Hospodin se 

ho znovu zeptal:

Co tu chceš, 
Eliáši?

Eliáš se nepoučil a odpověděl 
stejně jako předtím.

Všichni Izraelci 
opustili Tvou smlouvu, Tvé 
oltáře zbořili a Tvé proroky 
povraždili mečem. Zbývám 

už jen sám, avšak i mně 
ukládají o život.

Eliáš našel Elíšu, jak 
orá pole. Pomazal ho a 
Elíša se stal prorokem.

Hospodin tě 
chce učinit 
prorokem.

Obětuji své 
voly a pak půjdu 

za tebou.

Také chci, abys 
věděl, že je v Izraeli 7 000 

věrných, kteří se neklanějí Baalovi
 a nelíbají jeho nohy. Odejdi tedy, 
celá rodina krále Achaba zemře.

První Královská 19:12-21
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Achab byl bohatý 
a rozhodl se, že 

vinici koupí.

Prodej mi 
svoji vinici, je blízko 
mého domu. Dám ti 
za ní mnohem lepší 
vinici někde jinde.

To by Hospodin 
nikdy nedovolil.

Již 500 let je
 vinice majetkem naší 

rodiny. Zákon nedovoluje, 
abychom prodali dědictví 

po našich otcích. 

Drahý, proč
 nemáš chuť k jídlu? 

Proč jsi najednou
 tak rozmrzelý?

Nábot mi 
nechce prodat 
svou vinici.

Jsi král a ten
 může dělat, co se mu zlíbí. 
Přece nebude jeden nuzný 
poddaný stát v cestě tvému 

štěstí. Obstarám ti tu 
vinici sama.

Exodus 20:17, První Královská 21:1-7

Blízko paláce krále Achaba 
se nacházela vinice, která 
patřila Nábotovi. Achab se 

často díval z okna a 
obdivoval její krásu. Čím víc 
na vinici myslel, tím víc po 
ní toužil. Zákon nařizuje, 

“Nebudeš dychtit po ničem, 
co patří tvému bližnímu,” 

Achab však Hospodina 
neposlouchal.
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Zbytek dostanete až 
po vykonané práci. A o všem 
pomlčte nebo vás postihne 

stejný osud.

Mojžíšův Zákon říká: 
“Nevydáš proti svému 

bližnímu křivé svědectví.”

Clink

To je on.

Řekl, 
že král by 

měl zemřít.

Také řekl, že 
král je posedlý 

ďáblem. Zaslouží 
si smrt.

Odvedli Nábota 
a zabili ho.

Tak vidíš drahý,
 a vinice je nyní tvoje. Musíš být 
bezohledný, pokud chceš něčeho 

v dnešním světě dosáhnout. 
Jenom silní zvítězí.

Je nádherná, 
nemám pravdu?

Jezábel věděla, že 
Baal nemá oči k vidění. 

Nevěděla však, že existuje 
Hospodin, který vidí 
všechny prohřešky a 
nikdy nezapomíná.

Exodus 20:16; První Královská 21:10-16

CINKCINK
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Eliáši, Achab 
neprávem zabral 
Nábotovu vinici. 

Jdi tam a promluv 
k němu.

Achabe, toto praví Hospodin: 
„Zavraždil jsi nevinného a zabral 

jeho majetek. Za to a za tvé 
ostatní hříchy budou psi olizovat 
tvoji krev na stejném  místě, kde 

olizovali Nábotovu krev.” Našel jsi mě, 
můj nepříteli?

Před Hospodinem není 
úkrytu. Protože jsi zaprodal 

svou duši za majetek, Bůh na 
tebe a celou tvou rodinu 

uvede zlo. Zahubí všechny, 
kdo přijdou po tobě, tvé 

příbuzné i malé děti.

Hospodin je velmi rozzloben. 
Jezábel sežerou na hradbách tvého 
paláce psi. Kdo z tvé rodiny zemře 
ve městě, toho sežerou psi, a kdo 
zemře na poli, toho sežerou draví 

ptáci. Nikdo nebude pohřben 
jak se patří.

Toto je slovo 
Boží. Stane se, 
jak bylo řečeno.

První Královská 21:17-26

Smiluj se, 
začnu uctívat 
Hospodina.
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Králi Achabe, dopustil ses 
velkého zla v očích Hospodina. 
Platíš falešným prorokům, kteří 

nemluví nic než lži.

Stalo se 
vše, co Eliáš 
předpověděl.

Achab 
přinášel oběti 
Hospodinu, 
nečinil však 
tak celým 

svým srdcem.

Po nějaké době královi 
falešní proroci poradili 

Achabovi, aby vyhlásil válku.

Jdi do války proti 
Rámot Galád. Zvítězíš 

a bůh ti je vydá 
do rukou. 

A shodují se
 na tom všichni 

proroci?

Králi Achabe, promluvil ke
 mně Hospodin a řekl mi, že pokud 

vytáhneš do boje, budeš zabit.

Neposlouchej 
Micheáše. Není to jediný
 prorok Hospodina. Hle,

 slova 400 proroků jedněmi 
ústy ohlašují králi dobré 

věci v Rámot Galád.

Nenávidím Micheáše, protože 
mi neprorokuje nic dobrého.

Viděl jsem Hospodina sedícího
na trůně. Všechen nebeský zástup stál 

před ním zprava i zleva. Hospodin řekl: 
„Od té doby, co Eliáš předpověděl Achabovi 

smrt, byl král velmi opatrný. Musíme ho 
přesvědčit, aby vytáhl do boje. Kdo zláká 

Achaba, aby vytáhl do války a padl 
u Rámotu Galád?” 

Chvíli se dohadovali, jeden 
říkal to a druhý ono. Po chvíli jeden 

z andělů předstoupil a řekl:

Mám nápad, který by 
mohl vyjít. Vyjdu a stanu 

se falešným našeptávačem v 
ústech všech jeho proroků. 

Řeknu jim, aby Achab 
šel do války. 

To je skvělý plán. 
Proroci předpoví králi, že bude 

ve válce úspěšný, opak však bude 
pravdou. Nechám krále v bitvě 

padnout. Jdi a učiň to!

První Královská 21:27, 22:6-22
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Tak ty říkáš, že mě 
duch Hospodinův opustil a 

teď mluví skrze tebe?

V den, kdy se budeš 
skrývat v nejzazším koutě, 

abys unikl smrti, tehdy 
poznáš, že skrze mne 

mluvil Hospodin.

To je
 další z tvých 

proroctví? He!

Vsaďte ho do vězení 
a dávejte mu jen kousek 

chleba a trochu vody, dokud 
se nevrátím z bitvy. Potom 

s ním skoncuji.

Pokud se vrátíš z 
bitvy živý a zdravý, nemluvil

 skrze mne Hospodin a
 zasloužím si smrt.

To byl skvělý nápad,
 vyjet do boje v přestrojení za 

jednoho z vojáků. Nikdo netuší,
 kdo jsi a naši muži si vedou 

velmi dobře. Nemůžu se dočkat,
 až uvidím tvář toho proroka, 

až se vrátíš zpět.

Já také. Toto 
brnění mě ochrání 
před všemi šípy.

První Královská 22:24-30

PLESK!
PLESK!
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Jeden z vojáků bezděčně 
napjal luk v naději, že trefí 

jednoho z nepřátel. 

Au!

Cože?

Pospěš si, 
krvácím.

První Královská 22:34

Vydržte!

Hvízd!Hvízd!
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Myslím, že 
je mrtev. Šíp ho zasáhl do jediného 

místa, které nebylo chráněno 
pancířem. Vypadá to, že 

nastal jeho čas.

Ó Bože, to ne!

Polož jeho tělo do 
Nábotovy vinice. Vystrojíme 

králi pohřeb později, až 
budeme mít více času.

Stalo se, jak Eliáš předpověděl. Psi lízali 
Achabovu krev pod okny jeho ženy Jezábel. Byl 

tak prvním z jeho rodu, kterého postihl tento 
hrozný konec. Ostatní na svůj osud teprve čekali.

Když voják umyl krev z korby 
vozu, vrátil se zpět do paláce.

Kde je král 
Achab?

První Královská 22:37-38; Druhá Královská 9:8-10
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Všichni až na Micheáše, 
kterého jsi pěstí udeřil a nechal zavřít 
do vězení. Až se o tom lidé dozvědí, 

budou tě chtít popravit.

Ty blázne! Nejsi žádný 
Boží prorok, ale lhář. Achab 

je mrtev, jak Micheáš 
předpověděl.

To není možné. 
Všichni proroci se 

shodli, že král v bojí 
zvítězí.

Jsi volný. 
Achab je 

mrtev.

Vím to a jak pravil 
Hospodin, psi slízali jeho 

krev. Jezábel je další na řadě 
a s ní všichni, kdo patří k 

Achabovu domu. 

Musím se ukrýt.

Ale ne! Micheáš přece říkal, 
že v den, kdy se schovám v nejzazším 

koutě, poznám skrze koho mluvil 
Duch Hospodinův.

Dvanáct let vládli Achabovi synové spolu s 
Jezábel v královském paláci. Izrael i nadále 
uctíval modly a nedodržoval Boží Zákon.

Hospodin promluvil k Achabovu rodu: 
„Čas se naplnil. Všichni Achabovi potomci 

včetně malých dětí  budou vyhubeni. 
Jezábel sežerou psi, nebude nikoho, kdo 

by ji pohřbil, ani po ní truchlil.” 

O 12 let později.

Musím se nalíčit, 
abych se Jéhu zalíbila, 

až se vrátí z bitvy.

Druhá Královská 9:30
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Postavím se 
sem, aby věděli, 

kdo tu velí.

Kdo je se 
mnou? Kdo?

Jsme s 
tebou.

Shoďte 
Jezábel z okna.

To nemůžete, jsem 
vaše královna.

Druhá Královská 9:32-33

Áááááá
Áááááá
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Nechte ji 
tady ležet.

Psi sežrali Jezábel a slízali její
 krev na tom samém místě, kde totéž 
udělali s jejím manželem. Přesně tak, 

jak to Boží prorok předpověděl.

Psi však nesežrali 
její špinavé ruce, 
které provedly 
tolik ohavnosti.

Jak proroci předpověděli, 
všichni Achabovi potomci byli 
vyhubeni, nezůstal ani jediný.

Ti, kteří zahynuli ve městě, byli sežráni psy a 
ti, kteří zemřeli na polích, sežrali draví ptáci. 

Nezůstala ani jediná kost, kterou by bylo 
možné pohřbít. Smrt je odplatou za hřích.  

Druhá Královská 9:33-37

VRRRRR

VRRRRR
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Když se Eliáš modlil, přišli k 
Elíšovi jeho žáci s poselstvím.

Hospodin k některým
 z nás promluvil.Víš, že dnes 
vezme Bůh tvého pána Eliáše 

vzhůru do nebe? Vím to také. 
Mlčte a nic 
neříkejte.

 Zůstaň zde, Hospodin 
mě posílá do Jericha.

Tak, jako živ je 
Hospodin, neopustím tě 

a půjdu s tebou.

Víš, že dnes vezme 
Hospodin tvého pána

 do nebe?

Ano, vím to
 také.  Nikomu o tom

 neříkejte. A teď mě už 
nezdržujte, nesmím
spustit pána z očí.

Zůstaň zde v Jerichu, 
protože Hospodin mě 

posílá k Jordánu.

Tak, jako živ je Hospodin, 
neopustím tě a půjdu s tebou.

Ti proroci 
jdou za námi. 

Jak překročíme 
řeku? Hladina 

stoupla.

Přejdeme suchou nohou.

Druhá Královská  2:3-7
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PLESK!

ACH!

Viděli jste to? Voda 
se rozestoupila, aby mohli

 přejít po suchu.

Tak, jak to 
udělal Mojžíš.

Jsem moc rád,
 že jsem toho byl 

svědkem. Kéž by to tak viděli 
Baalovi proroci!

Řekni, co mám
 pro tebe udělat, dříve

 než odejdu?

Dej mi dvojnásobný 
díl Ducha Božího, 
který je s tebou.

Žádáš o těžkou 
věc, ale pokud mě 
uvidíš stoupat do 

nebes, splní se ti to.

Hospodinův 
ohnivý vůz!

A větrný 
vír!

Druhá Královská 2:8-11

PLESK!
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Ohnivý vůz 
oddělil Eliáše 

od Elíši.

Eliáš stoupal
 do nebe ve 

větrném víru.

Poté nastalo ticho. Eliáš 
byl v nebi s Hospodinem.

Zůstal po něm 
jen plášť, kterým 

udeřil do vody, aby 
se rozestoupila.

Druhá Královská 2:11-13

VrrrrmVrrrrm
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Kde je 
Hospodin, 

Eliášův 
Bůh?

Eliášův 
duch spočinul 

na Elíšovi!

Dnes se 
tedy dějí věci!

Kde je 
Eliáš?

Elíša vykonal dvakrát tolik 
zázraků než Eliáš a stal se 

věrným služebníkem Hospodina. 
Někteří lidé se však i nadále 

klaněli modlám.

Musíme ho
 jít hledat!

Nikam 
nechoďte. Eliáš byl 

vzat do nebe.

Druhá Královská 2:14-16

ŠVIHŠVIH
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Kapitola šestá: PROROCTVÍ O KRISTUKapitola šestá: PROROCTVÍ O KRISTU



Izaiáš byl prorokem za vlády králů 
Uziáše, Jotama, Achasa a Ezechiáše 

(přibližně 760-700 před Kristem). Bůh 
promluvil skrze Izaiáše slovy: „Syny 

jsem vychoval a pečoval o ně, ale oni 
se proti mně vzepřeli. I vůl zná svého 

hospodáře, mne však Izrael nezná. 
Jste hříšný pronárod, lid obtížený 

nepravostí, potomstvo zlovolníků…”

Po Elíšovi přišel Izaiáš, Jeremiáš, Ámos a 
další proroci, které Hospodin povolal, aby 

nabádali lid k pokání a životu bez hříchu. Bůh 
promlouval jejich ústy a jejich rukou zapsal 

mnohá proroctví o věcech budoucích. 

„Pokud přestanete páchat zlo, pomůžete 
utlačovanému, dopomůžete k spravedlnosti 
sirotkovi a ujmete se vdovy, budu se o vás 
starat a uzdravím vaše rány. Pokud se však 
ode mne odvrátíte, zahynete mečem. Vaše 

země bude zpustošena a vaše města vypálena 
ohněm. Vaše syny odvedou do paláce 

babylónského, kde se stanou kleštěnci.”

Jeremiáš byl prorokem za vlády králů Joziáše, Joakima 
a Sedechiáše (přibližně 630 – 590 před Kristem). Řekl: 

„Toto praví Hospodin: Hle, předkládám vám cestu 
života a cestu smrti. Kdo bude sídlit v tomto městě, 
zemře mečem, hladem a morem. Kdo však vyjde a 

skloní se před Kaldejskými, kteří vás obléhají, zůstane 
naživu jako otrok v babylónském zajetí. Neboť jsem 

obrátil svou tvář k tomuto městu ve zlém. Bude vydáno 
do rukou babylónského krále a ten je spálí ohněm.”

Izaiáš 1:2-4, 7, 16, 20, 39:7; Jeremiáš 21:8-10
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Hospodin promluvil skrze 
Jeremiáše, řka: „Sám budu proti 
vám bojovat napřaženou rukou a 

pevnou paží, s hněvem, 
rozhořčením  a velkým rozlícením. 

Obyvatele tohoto města, lidi i 
dobytek, raním těžkým morem
     a zemřou. Po moru, meči a  

hladu je vydám do rukou 
Nabukadnesara, krále 

babylónského, do rukou jejich 
nepřátel, do rukou těch, kdo jim 
ukládají o život. Ten je pobije 
ostřím meče, bez lítosti, bez 

soucitu, bez slitování.  Můj hněv 
je jako oheň, který nelze uhasit. 
Budete odvedeni jako otroci do 
babylónského království, kde 

budete pobiti mečem. Mnoho z 
vás tam zemře a bude pohřbeno.”

Jeremiáš 20:4-6; 21:5-10, 12
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Ámos byl prorokem za vlády králů 
Uziáše a Jaroboáma (přibližně 765 

– 750 před Kristem). Hospodin 
promluvil skrze Ámose, řka:„Vaše 
manželky jsou jako krávy, které 
nařizují manželům – dávej, ať 
hodujeme. S poroučením vašim 
manželům je konec. Vytáhnou 
vás na hácích do babylónského 
zajetí, kde se stanete otroky.” 

„Povalujete se na drahých pohovkách a jíte 
vybraná jídla. Posloucháte hudbu a opíjíte se 

vínem. Zadupáváte spravedlnost do prachu země, 
přehlížíte chudé, utlačujete spravedlivé, přijímáte 

úplatky a odmítáte právo nuzným. Vysadili jste 
skvělé vinice, avšak víno z nich budou pít vaši 

nepřátelé. Vaše obrana bude poražena a budete 
odvedeni jako otroci do cizí země.” 

Hospodin praví: „ Zničím 
oltáře bethelské a domy 
zimní zaniknou s domy 

letními. Utiskujete nuzné, 
berete úplatky a křivdíte 
ubožákům. Odepřel jsem 

vám hojnost dešťů, seslal na 
vás mor a nemoce, a přece 
jste se ke mně neobrátili. 
Zasadili jste vinice, víno z 
nich však pít nebudete.” 

Mami, mám 
hlad.

Amos 4-6
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753 před Kristem Ozeáš byl prorokem za vlády 
králů Uziáše, Ezechiáše, 

Jotama a Achasa (přibližně 
785-725 před Kristem). 

Předpověděl:„Izrael padne 
mečem, jejich pacholátka 

budou rozdrcena a těhotné 
ženy rozpolceny.”

„Přijde den, kdy Hospodin 
odpustí Izraeli jejich 

hříchy a zamiluje si jej. 
Izrael rozkvete jako lilie, 
ve své velebnosti bude 

podoben olivě a jeho vůně 
bude jako vůně Libanonu.”

„Budete roztroušeni po 
celém světě, národy vás 
budou utlačovat, zabaví 
vám veškerý majetek a 

nenajdete místo k 
odpočinku.”

Všechno nám 
vzali. Proč nás 
nenechají být?

Za tohle dostanu pěknou 
sumu peněz. Nejsem rád, 
že odcházejí. Židé jsou 
dobrými obchodníky. Mami, kde 

budeme bydlet?

Tady je napsáno, že 
do tří dnů musíme 

opustit zemi. 

Podle této vyhlášky 
musejí všichni Židé opustit 
zemi a nesmějí si s sebou 

vzít žádný majetek.

Tuhle krávu jsem 
vždy chtěl.

Izrael odmítl Boží Zákon, proto byl 
roztroušen po celém světě a nenašel 

pokoje, dokud se nenavrátil do 
země zaslíbené jejich otcům.

Izaiáš 10:21; 35; 51:11; Jeremiáš 30:11; Ezechiel 17:21; Joel 3:2; Ozeáš 13:16; 14:1-6

AUKCE
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„Celá země Izraele se stane troskami a 
lid bude sloužit babylónskému králi po 

sedmdesát let. Až uplyne sedmdesát 
let, ztrestám Babylón za jejich skutky. 
Přivedu hrstku věrných zpět do země, 

kterou znovu obnovím.” „Jeruzalém bude tak 
zpustošený, že bude 
rozorán jako pole.”

Toto proroctví se vyplnilo.  
Jeruzalém byl skutečně 

zorán nepřáteli jako pole. 
V posledních dnech však 
bude Hospodinův dům  

znovu vystavěn a národy 
k němu budou proudit.

Prorok Micheáš, který žil v letech 
750 -686 před Kristem, prorokoval:

„Mnohé národy půjdou a budou říkat: „Pojďte, 
vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha 

Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my 
budeme chodit po jeho stezkách.” Ze Siónu vyjde 

Zákon a z Jeruzaléma Slovo Hospodinovo.”

„On bude soudit mnohé národy, 
ztrestá mocné pronárody, i ty 

nejvzdálenější. A překují své meče 
na radlice, svá kopí v srpy. Národ 
nepozdvihne meč proti národu, 

nebudou se více učit boji. Každý 
bude sedět pod svým vinným keřem 
a pod svým fíkovníkem a nikdo ho 

nevyděsí. Tak promluvila ústa 
Hospodina zástupů.”

„A my budeme chodit ve jménu Hospodina, 
našeho Boha, navěky věků.  V ten den, řekl 

Hospodin, shromáždím zapuzené a učiním z nich 
mocný národ. A Hospodin bude nad ním kralovat 

na hoře Sionu od nynějška až na věky.” 

Jeremiáš 25: 11-12; Micheáš 3:12, 4:1-7

146



JEREMIÁŠ PROROKOVAL:

Král Sedechiáš činil to, co je zlé v očích 
Hospodina. Nezemře však mečem, 

zemře pokojně. Bude oslepen a odveden 
se svým lidem do Babylóna, kde 

zůstane po 70 let až do dne své smrti. 

Až uplyne 70 let, Babylón bude dobyt 
armádou ze severu. Pouze hrstka 
věrných se navrátí zpět do země a 

vybuduje město a chrám Hospodinův.

Po Božím soudu jim Hospodin 
odpustí  jejich hříchy a 

Jeruzalém bude znovu obydlen 
po mnoho generací.

Vezmi si tuto knihu do 
Babylóna a předčítej 
ji lidu. Dej jim vědět, 
co vše musí překonat, 
než se navrátí zpět do 

země zaslíbené.

Obnovím Davidův trůn a Izraelský 
lid se navrátí zpět do země zaslíbené, 

kterou jim dávám do vlastnictví.

Ezechiel prorokoval: 
„Poznají, že Hospodin je 
Bůh, až je rozptýlí mezi 

pronárody a opět přivede 
zpět do země zaslíbené.”

„Bůh slíbil Abrahamovi, že jeho 
potomstvo zdědí zemi zaslíbenou 

navěky a svůj slib dodrží. Lidé jsou 
však hříšní a proto je Bůh vydá do 
otroctví v cizích zemích, kde budou 
uctívat cizí bohy.  Nakonec se však 
navrátí zpět do země zaslíbené.”

Jeremiáš 34:3, 39:7, 51:60-61, 52:11 (627-586 před Kristem); Joel 3:20-21; Amos 9:11-15; Ezechiel 12:15-16
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„Také Egypt bude podroben 
Babylóňanům a po 40 let bude 

zpustošen. Po návratu z babylónského 
zajetí Egyptská země již nikdy nenabude 

dřívější slávy a moci, ale přetrvá až do 
konce světa. Egypt spolu s Asýrií 

uzavřou s Izraelem mírovou smlouvu tří 
národů a já Hospodin jim požehnám.” 

„Filistinští (Pelištejci) budou vypleněni a 
nikdo z nich nepřežije. Také Azot, Akaron a 
Ammon budou vyhlazeny. Idumea(Edóm) 
bude vymýcen a zpustošen. Týrus zničen, 

jeho kameny, dříví a prach svrženy do vod. 
Stane se holou skálou, místem, kde se suší 

sítě, nikdy už nebude vystavěn.”

„Persie (Irán), Turecko, 
Etiopie a Lýbie přetrvají až 

do konce světa. Pokusí se 
obsadit Izrael, zemřou však 
na úpatí izraelských hor.”

Mnohá proroctví z Bible se do detailu vyplnila. 
Města a národy, kterým byl prorokován zánik, 

byla vyhlazena a vymýcena. Národy, které mají 
přetrvat až do konce světa, jsou stále mezi námi.

Ezechiel kapitola 25, 26:15-19, 29:12-16, 30:1-8; Jeremiáš 25:15-26
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Jak bylo prorokováno, 
Babylón zajal Izrael v 
roce 605 před Kristem. 

Na 5000 Izraelců bylo odvedeno do 
Babylóna jako váleční zajatci. Byli vybráni 

pouze mladí a vzdělaní muži v naději, že 
budou sloužit královskému paláci. Mezi 
nimi byl mladý Izraelec jménem Daniel, 

který dodržoval Boží přikázání a 
poslouchal Hospodina, Boha Abrahama. 

Ó Hospodine, 
trestáš nás za hříchy 

našich otců. Pomoz nám 
dodržovat Zákon i v 

této cizí zemi.

I přesto, že byl Daniel zajatcem v cizí zemi, 
rozhodl se, že zůstane věrný Hospodinu, 

svému Bohu. Velitelé dvořanů si všimli, že 
je vždy dobře naladěn, a proto chtěli, aby 

pobýval spolu s ostatními učenci a 
vzdělanci přímo u královského dvora.

Vzdáváme ti díky 
Hospodine, Bože 

nebes a celého světa, 
za tento chléb, který 

nám dáváš.

Babylónskému králi  
Nabukadnesarovi se 

zdál podivný sen. 

Co znamená můj sen? 
Jsem si jist, že byl seslán 
od bohů, aby mi ukázal 

budoucnost.

Pokládáte se za moudré 
a tvrdíte, že vám bohové ukazují 

věci, které se stanou v 
budoucnosti. Řekněte mi tedy 

ten sen a jeho výklad.

Jak ti můžeme 
vyložit sen, když 
nevíme, co se ti 

zdálo? To dokáží 
jen bohové.

Daniel 1:2-7, 17-21, 2:1-11
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Věděl jsem, že jste lháři a 
podvodníci. Bohové s vámi 

nemluví. Nechám vás i s vašimi 
rodinami zahubit a vaše domy 

srovnám se zemí.

Je mi to líto, Danieli, ale král 
nedůvěřuje svým mudrcům a na jeho 

příkaz budou všichni babylónští 
mudrci zítra zabiti.

Jenom Hospodin dokáže 
oznámit sen, který se králi zdál 

a vyložit jeho význam. Rád 
bych teď byl sám a modlil se k 
Hospodinu. Popros krále, aby 

mi dal určitou dobu na 
odhalení toho snu.

Hospodine, Bože 
nebes a všeho 

tvorstva, prosím tě, 
sděl mi, co se stane v 

posledních dnech. 
Není jiného Boha než 

Hospodina.

Rychle mě 
odveď ke králi!

Jestliže 
neoznámíš králi 
ten sen, na místě 

mě zabije.

Ty, králi, jsi král 
králů. Bůh nebes ti 
dal království, moc, 

sílu a slávu. Hospodin 
ti dal poznat, co se 
stane v posledních 

dnech.

Jediný opravdový 
Bůh, Stvořitel tohoto 

světa a nebes mi 
odhalil tvůj sen.

Nemarni zbytečně můj 
čas. Jsi schopen oznámit 

mi ten sen nebo ne?

Daniel 2:12-30

Vyslechni mě, 
Danieli….
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Králi, viděl jsi jakousi 
velikou sochu, která 

představuje tvoje království 
a tři další království, která 

povstanou po tvém.

Je to pravda! 
Nikomu jsem ten 
sen neřekl! Tvůj 

bůh je jediný 
opravdový Bůh!

Ty jsi ta zlatá hlava, král 
všech králů. Před tím, než jsi 

dobyl Judské království, 
varovali nás naši proroci, že 

se nás Hospodin chystá 
potrestat za naše hříchy a že 

nás vydá do tvých rukou. 
Díky Hospodinu se staneš 

mocným panovníkem.

Hruď té sochy je 
ze stříbra a představuje 

království Médské a 
Perské. Ti po tvé smrti 

dobyjí Babylón a budou 
mu vládnout.

Po hlavě z ryzího zlata a hrudi ze 
stříbra jsi viděl břicho z mědi. Měděné 

království je třetím královstvím a 
pochází z Řecka. Povstane po Persii a 

bude mít moc nad celou zemí.

Čtvrté království se bude od 
předchozích lišit. Jeho nohy budou ze 
železa, které rozdrtí a roztříští mnohé 

národy. Prsty nohou, které jsou 
částečně ze železa a z hlíny znázorňují, 
že království bude rozdělené na deset 

částí a bude slabé.

Daniel 2:31-33, 39-43
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Viděl jsi, jak se 
bez zásahu lidských 
rukou utrhl kámen a 

udeřil do nohou sochy 
a rázem je rozdrtil. 

Ten kámen 
je Boží Syn, 
který nastolí 
království, 
které bude 

trvat na věky.

Na konci věků budou všichni 
mrtví vykříšeni a souzeni. Ti, 

kteří konali zlo, budou 
zahanbeni a vrženi do ohnivého 

jezera a ti, kteří činili dobro, 
budou žít navěky.

Daniel žil na královském dvoře 68 let. Během 
té doby vyložil mnoho snů a událostí, které se 

stanou v budoucnosti. Král Nabukadnesar  
zemřel a trůnu se ujal jeho syn Balsazar.

Když král Balsazar pořádal jednoho dne 
hodokvas, objevila se na zdi ruka, která psala. 
Povolali Daniela, aby sdělil výklad záhadného 

písma. Bůh mu dal dar písmo rozluštit.

Ó králi, zhřešil jsi proti 
Hospodinu.  Dnes v noci se vyplní 
slova proroků a tvé královsví bude 

dáno Médským a Perským.

Proroci předpověděli, že nepřítel 
vstoupí do Babylóna branami, které 

přivádí vodu. Také předpověděli, 
že Babylóňané budou příliš opilí, 

aby si toho všimli. Historie 
dokazuje, že se tak skutečně stalo.

Jsem přesvědčen, že tvá 
slova jsou od Boha. Jak jinak bys 
mohl popsat můj sen tak přesně? 
Učiním tě nejvyšším správcem 
všech babylónských mudrců. 

Kazetel 12:13-14; Izaiáš 9:6-7, 45:1; Daniel 2:34-35, 44-48, 5:1-29; Zjevení S. Jana 20:11-21:5
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Když byl Babylón dobyt Médy a Peršany, objevil Daniel 
knihu, kterou napsal prorok Jeremiáš, a dočetl se v ní, že 

Jeruzalém bude sloužit králi babylónskému po 70 let.  

Až se dovrší 70 let, hrstka věrných se navrátí zpět do 
Jeruzaléma, který znovu  vybuduje a postaví zde Hospodinův  

chrám. Dále se dočetl, že již před 200 lety prorok Izaiáš 
předpověděl jméno krále, který je propustí ze zajetí.

Už 69 let jsme v zajetí….
zbývá nám pouhý jeden rok. Cyrus 
slouží Hospodinu a koná Jeho vůli. 

Dovolí, abychom se navrátili do země 
zaslíbené! Chvála Hospodinu, 

Bohu na nebesích! 

Hospodin splnil, co slíbil 
Abrahamovi. Tato země nám byla dána 

do věčného vlastnictví. Bůh varoval naše 
praotce, že když se od něj odvrátíme a budeme 

sloužit cizím bohům, vydá nás do otroctví 
v cizích zemích. Také však slíbil, že na nás 

nezapomene a své slovo dodržel. Jsme 
zpátky v zemi zaslíbené a budeme 

Hospodina poslouchat.

Všechno musíme 
naplánovat. Nejdříve 

vystavíme hradby 
města a poté chrám 

Hospodina.

Chvála Hospodinu, 
Bohu Abrahamovu, 

který nás přivedl zpět do 
země zaslíbené. 

Hospodine, uč nás kráčet 
po Tvých cestách.

Přinesl jsem čistou vodu. 
Pusťme se do stavby.

Izaiáš 44:28; Daniel 9:1-2; Jeremiáš 25:11-12, 29:10

Jak bylo předpovězeno, 52 000 Izraelců 
se navrátilo zpět do země a Hospodinův 

chrám byl znovu vybudován.
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DANIEL BYL PŘÍLIŠ STARÝ NA TO, ABY PODNIKL CESTU ZPĚT DO ZEMĚ ZASLÍBENÉ. JAKO 
KRÁLŮV PORADCE POBÝVAL V BABYLÓNĚ, NA DVOŘE MÉDO-PERSKÉHO KRÁLOVSTVÍ. 
DANIEL SPATŘIL MNOHÁ VIDĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BUDOUCNOSTI  I UDÁLOSTI POSLEDNÍCH 
DNŮ. V JEDNOM ZE SNŮ VIDĚL ŽELEZNÉ ZVÍŘE. ANDĚL MU SDĚLIL VÝKLAD TOHO SNU.

Daniel 7:17-28; Ev. S.Matouše 24:4-25

Bůh ti dává vědět, co se stane v 
posledních dnech. Odhalil králi Nabukadnesarovi, 

že povstanou čtyři království, z nichž dvě již zanikla. 
Po Médo-perské říši, která vládne nyní, povstane říše 
Řecká. Snadno a rychle dobude své moci, kterou však 

stejně rychle i ztratí. Říše bude rozdělena na čtyři 
království, která budou mezi sebou bojovat až 

zůstanou pouze dvě. Tato dvě království budou po 
dlouhá léta bojovat o moc a vládu a poté budou 

dobyta čtvrtým královstvím, které bude 
jako toto železné zvíře.  

Čtvrté království bude silné jako železo, 
odlišné od ostatních a mimořádně strašné a mocné. 

Pozře celou zemi a v posledních dnech bude rozděleno 
na deset národů. Poté povstane muž, který bude šířit mír. 

Ten muž je posledním rohem, který vyrostl na hlavě zvířete. 
V posledních dnech bude podlézat a slibovat mír, jen aby 

mohl později dobýt a ničit. Na svatém místě v 
Jeruzalémském chrámě postaví “znesvěcující ohavnost”, 

která zabrání konání obětních rituálů. Tehdy 
nastane na celé zemi velké soužení, 

spravedliví však budou spaseni.
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Danieli, Hospodin ti dává znát, co se stane v budoucnosti. Uplyne 483 let 
mezi obdržením desatera přikázání a vystavěním svatého chrámu. Poté bude 

Mesiáš zabit, aby zaplatil za hříchy lidí a chrám bude znovu zničen.

Bůh řekl Adamovi a Evě, že ten, který zničí zlo, vzejde z lůna ženy.  Noemu 
řekl, že Mesiáš vzejde z rodu Šéma. Abrahamovi řekl, že slíbený Spasitel 

vzejde z potomků jeho syna Izáka. Izákovi řekl, že vzejde z rodu jeho syna 
Jákoba a Jákobovi řekl, že Mesiáš vzejde z rodu Judy.

Proroctví dojde naplnění a Mesiáš bude pomazaný. Hříchy lidu budou 
očištěny a lidé obdrží věčnou spravedlnost.

Jak Daniel zapsal, Mesiáš vstoupil do Jeruzaléma přesně v den, kdy uplynulo 
předpovězených 483 let.

Bůh promluvil ústy mnohých proroků o životě slíbeného Spasitele. Bylo 
předpovězeno, že pochází z věčnosti, že se narodí panně v městě Betlémě, 
bude prostého původu, skromný a pojede na oslu. Hospodin ho obdaruje 

Duchem svatým, aby vyhlásil soud národům, kterým bude světlem .Všem 
lidem na zemi přinese spásu. Jako Mesiáš bude trpět a jeho vyvolený lid jej 
odmítne; zemře s probodnutýma rukama a nohama. Obnažený bude viset na 
kříži a žíznit, místo vody však dostane ocet. Zemře uprostřed dvou zlodějů a 

jeho tělo bude uloženo do hrobky bohatého muže.

Genesis 49:9-10; Žalm 22, 53; Izaiáš 7, 9:1-2, 42:1, 49:6, 53; Daniel 9:25-26;  Micheáš 5:2; Zachariáš 9:9; Ev. S. 
Matouše 24:1-2; Židům 2:9
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DANIELOVO PROROCTVÍ O ČTYŘECH ŘÍŠÍCH SE DO 
DETAILU VYPLNILO. V ROCE 330 PŘED KRISTEM  ZAPOČAL 
ALEXANDR VELIKÝ Z ŘECKA SEDMILETOU VÁLKU, V NÍŽ 

DOBYL VĚTŠINU TEHDY ZNÁMÉHO SVĚTA, VČETNĚ MÉDO-
PERSKÉ ŘÍŠE. ŘECKÁ ŘÍŠE VLÁDLA AŽ DO ROKU 167 PŘED 

KRISTEM, KDY SE MOCI UJALA ČTVRTÁ ŘÍŠE – ŘÍŠE ŘÍMSKÁ.

ŘÍM, KTERÝ BYL V NABUKADNESAROVĚ SNU ZOBRAZEN 
JAKO ŽELEZNÉ NOHY A PRSTY A V DANIELOVĚ SNU JAKO 
ŽELEZNÉ ZVÍŘE, SE ROZRŮSTAL A NABÝVAL MOCI – JAK 

PROROCI PŘEDPOVĚDĚLI. V PÁTEM STOLETÍ PŘED 
KRISTEM  VLÁDNUL NAD IZRAELEM ŽELEZNOU RUKOU.
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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.

Kapitola sedmá: NOVÝ ZÁKON, KRISTOVO 
NAROZENÍ A POKUŠENÍ

Kapitola sedmá: NOVÝ ZÁKON, KRISTOVO 
NAROZENÍ A POKUŠENÍ



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.
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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.
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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

174



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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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

204



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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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
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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

226



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
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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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Jděte a 
připravte nám 

beránka k 
večeři.

Velmi jsem si přál, abych 
s vámi ještě jednou povečeřel, před 

tím, než budu trpět. Nebudu beránka 
znovu jíst, dokud vše nedojde k 

naplnění v království Božím, kde 
potom  budete jíst a pít u mého stolu.  
Budete sedět na trůnech a soudit 12 

Izraelských pokolení. 

Nyní vám něco povím, 
abyste uvěřili, až se to splní. V Písmu 

je prorokováno: „Také i ten, s nímž jsem 
byl v přátelství, jemuž jsem důvěřoval, 
a kterýž jídal chléb můj, pozdvihl paty 
proti mně.”(Žalm 41:10)  Pravím vám, 

že jeden z vás, který tady se mnou 
sedí u stolu, mě zradí.

NE!

Tak to bylo
 určeno. Běda
 tomu člověku, 

který mne zrazuje.

Pane, jsem to já? 
Nechci tě zradit. Snad to nejsem 

já, Pane?

Mistře, nikdy 
bych tě nezradil.

Ev.S. Lukáše 22:8-23
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Zradí mě ten, 
kdo se mnou omočil 

ruku v míse.

Každý z nás 
přece omočil 
ruku v míse.

Jan se naklonil k Ježíšovi 
a zeptal se ho, kdo ho 
zradí. Ježíš odpověděl: 

„Je to ten, kterému podám 
tento kousek chleba.”

Jsem to snad já, 
Mistře?

Ty sám jsi to řekl.

Ježíš omočil 
kousek chleba a 

podal ho Jidášovi.

Co chceš učinit, 
učiň hned!

Kam  jde 
Jidáš?

Mistr ho požádal,
 aby šel něco udělat. Měl u sebe
 měšec s penězi, tak  asi odešel 

dát chudým almužnu.

Ev.S. Matouše 26:23-29; Ev.S.Jana 13:26-30
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Nyní budu 
oslaven. Děti moje,
 jen na krátký čas

 jsem s vámi.

Kam já odcházím, tam vy jít 
nemůžete. Nyní vám dám nové 

přikázání, abyste se navzájem milovali. 
Podle toho všichni poznají, že jste moji 

učedníci, budete-li mít lásku jedni 
k druhým. 

 Zachariáš tuto hodinu předpověděl 
slovy: „Budou bít pastýře a rozprchnou se 

ovce stáda.” Po svém vzkříšení vás předejdu 
do Galileje. Všichni z vás mě dnes 

v noci zapřou.

Pane, i kdyby tě 
všichni zapřeli, já 
tě nikdy nezapřu.

Petře, ještě 
této noci, dřív než 
kohout zakokrhá, 
třikrát mě zapřeš.

I kdybych měl 
s tebou zemřít, 

nezapřu tě.

Nikdy bych
 tě nezapřel!

I kdyby mě
 mučili, nezapřu tě.

V Písmu je psáno, že
 mě všichni zapřete. Toto jsou

 slova proroka Izaiáše: „Bylo s ním 
zacházeno jako s hříšníkem.”

Petře, až ve mne
 znovu uvěříš, pomoz
 svým bližním upevnit

 jejich víru.

Ev.S.Matouše 26:33-35; Ev.S.Jana 13:31-38; 1 Epišt. S. Pavla k Korintským 11:24-25

Toto je mé tělo, které 
se za vás vydává. Toto 
čiňte na mojipamátku.

Buď požehnaný 
Hospodine, Pane náš na 

nebesích, který nám dáváš  
každodenní chléb. 
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Moje tělo
 bude za vás 
rozlámáno.

Vezměte jej 
a jezte.

Tento kalich 
představuje novou

 smlouvu zpečetěnou mojí 
krví, která bude prolita, aby

 odstranila vaše hříchy.

Podělte se o něj mezi 
sebou a pijte, dokud nebude 
prázdný. Znovu se s vámi 
napiji z plodů vinné révy
 až v Božím království.

Toto čiňte na památku 
mojí smrti až do mého 

návratu.

Nebojte se a 
netrapte se nad tím, co jsem

 vám řekl. V domě mého Otce je
mnoho příbytků. Odcházím, abych 
vám připravil místo. Poté se vrátím

 zpět a vezmu vás k sobě, abyste
 i vy byli tam, kde jsem já.

Ev.S. Jana 14:1-3; 1. Epišt. S. Pavla k Korintským 11:24-26
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Pane, nevíme, kam 
jdeš. Jak bychom 
mohli znát cestu?

Já jsem ta cesta,
 pravda i život. Nikdo nepřichází 

k Otci než skrze mne. Kdybyste znali 
mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho 

již znáte, neboť jste ho viděli. 

Pane, ukaž 
nám Otce, a to nám 

bude stačit.

Tak dlouho jsem s vámi,
 Filipe, a ty mě neznáš? Kdo mě 
vidí, vidí Otce. Já jsem v Otci

 a Otec ve mně.

Nezanechám vás tu 
samotné, ale sešlu vám Ducha
 svatého, který s vámi zůstane, 

aby vás utěšil. Duch svatý 
bude ve vás a dovede vás 

ke všem pravdám.

Milujete-li mne, budete 
zachovávat má přikázání.

 Dám vám pokoj, který vám
 svět nemůže vzít. 

Jestliže mě milujete,
 měli byste se radovat, že jdu k 

Otci. Řekl jsem vám to nyní 
předem, abyste potom, až

 se to stane, uvěřili. Vstaňme a zazpívejme
 si chvalozpěv, než 

odejdeme do zahrady, 
abychom se pomodlili.

Ježíš a jeho 11 učedníků si 
spolu naposledy zazpívali. 

Ev.S.Matouše 26:30; Ev.S.Jana 14:5-10, 15, 25-30
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Budete se rmoutit, ale
 váš zármutek se promění

v radost. Odcházím k Otci, 
který mě poslal.  

Následujte mne
 v tichosti. Odejdeme

 na naše tajné 
místo, abychom se 

pomodlili.

Nebuďte smutní proto, 
že jsem vám řekl, že brzy od vás 
odejdu a brzy mě opět spatříte. 

Nyní mluvíš 
přímo a bez 

záhad. Věříme, 
že jsi přišel 
od Boha.

Teď věříte? Za krátkou 
chvíli se všichni rozprchnete a 

necháte mě tu samotného. 
Počkejte zatím tady, já půjdudál, 

abych se pomodlil.

Otče, přišla má hodina. 
Vykonal jsem dílo, které jsi mi 

svěřil. Dej mi slávu, kterou jsem 
měl dříve než byl svět stvořen. 
Řekl jsem svým učedníkům o 
Tobě a oni přijali moje slova. 

 Svět je bude nenávidět, 
jako nenáviděl mne, protože 
jsem jim řekl pravdu o jejich 

hříchu. Nejsou z tohoto 
světa. Neprosím, abys je 
vzal ze světa, ale abys je 

zachoval od zlého.

Prosím i za ty, kteří skrze jejich 
slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno, 
jako jsi ty ve mně a já v tobě. Otče, ať je v 

nich láska, kterou chováš ty ke mně 
a ať jsem já v nich.

Má duše je 
smutná až k 

smrti.

Ev.S.Matouše 26:31, 38; Ev.S.Jana 16:19-20, 17:1-10
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Otče, pokud je to jen možné, 
odejmi ode mne tento kalich, který 

musím vypít; ne má, ale tvá 
vůle ať se stane.

Ježíš přišel na tento svět, aby nesl 
jeho hříchy. Když přišla jeho hodina, 
pocítil tíhu kříže, na kterém měl být 

ukřižován se všemi hříchy světa. 

Otče, pokud je 
to možné, odejmi ode 

mne tento kalich.

Ne má, ale
 tvá vůle ať

 se stane.

Náhle se zjevil 
anděl a dodával

 mu síly.

Vyvolený, nastala 
hodina tvého utrpení; 
tvůj Otec je s tebou. 

Všechny andělské bytosti 
zítra uvidí, jak poneseš
 hříchy tohoto světa na 

svých bedrech. 

Byli jsme u toho,
 když jsi stvořil tento

 svět a budeme i u toho, 
když ho vykoupíš.

Zítra bude Satan 
poražen a dluh za 
hřích zaplacen. 

Nastal můj nejdůležitější 
okamžik. Tento svět byl stvořen 
pro člověka. Každý člověk však 

hřeší a neposlouchá Boha a tím ztrácí 
nárok na tento svět, který tak kvůli 
hříchu a neposlušnosti lidí připadá 
ďáblu. Já jsem právoplatný dědic 

tohoto světa jako potomek Adama a 
jako jeho Stvořitel. Proto musím i 

nyní uposlechnout Otce, jinak 
vše připadne Satanovi. Povstaň, přichází 

Jidáš, aby tě zradil. 

Žalm 23:5-6; Ev.S.Lukáše 22:41-44; Židům 6:6, 12:2

Krvavý pot mu 
stékal po tváři.
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Otče, pro tuto 
hodinu jsem 

přišel.

Jak to, že spíte? To jste nemohli 
jedinou hodinu bdít se mnou? Vstaňte, 
přiblížila se hodina, kdy budu vydán 

do rukou hříšníků.

Buď zdráv, 
Mistře! Rád tě vidím. 
Obávám se, že jsem 

byl sledován.

Jidáši, zrazuješ mě 
svým políbením?

Jidáši! Ty 
špinavý zrádce!

Zabijte je, jestliže 
se budou vzpírat.

Počkejte! Koho 
hledáte?

Ev. S. Matouše 26:40, 45-50; Ev.S. Jana 12:27, 18:1-4
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Ježíše 
Nazaretského.

To jsem já.

Pozor! Má 
velkou moc!

Vojáci se Ježíše 
tak báli, že sami 
upadli na záda.

To je on. 
Čeho se bojíte? 
Chopte se ho!

Mého Mistra 
nezatknete.

Ev.S. Jana 18:4-6, 10

Aaaauuu….

Říz!Říz!
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Přestaňte s tím!
 Žádná krev nebude prolita. Petře,
 schovej svůj meč zpět do pochvy.
 Kdybych chtěl, přivolal bych na

 pomoc 10 000 andělů. Toto je naše
 hodina, nastala vláda tmy.

Přišli jste na 
mne se svými meči a 

holemi jako na zločince. Denně
 jsem sedával s vámi v chrámě.

 Proč jste se mě nezmocnili
 tam? Já vím, že toto všechno

 se stalo, aby se splnilo,
 co napsali proroci.

Jsem to já, 
koho hledáte. 

Nebudeme klást žádný 
odpor. Zatkněte mne 

a ostatní nechte 
odejít.

Zatkněte je! 
Všechny! Ať 

nikdo neuteče!

Učedníci se 
všichni rozutekli 

do noci.

Pojďme.

Ev.S.Matouše 26:52-57; Ev.S. Marka 14:51-52; Ev. S. Lukáše 22:50-51

Usekl mi 
ucho!

Tady, je 
jako nové.

Bože, 
pomoz mi!

Stal se zázrak! 
Uzdravil moje ucho! 
Uzdravil moje ucho!
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Pohni sebou! Chtějí s 
tebou skoncovat dříve, 

než se to lidé dozví. 

Odvedli Ježíše
 k velekněžím.

Prohlašuješ o sobě, 
že jsi Mesiáš a že Bůh je

 tvůj Otec. Tvrdíš, že nejsi
 z tohoto světa. Odkud

 tedy pocházíš?

Učil jsem v synagogách a v 
chrámě a nic jsem neříkal tajně. 
Proč se ptáš mě? Zeptej se těch, 
kteří naslouchali mému učení, 

ti to budou vědět.

Tak se odpovídá 
veleknězi?

Jestliže jsem
 řekl něco špatného, 

dokaž, že je to špatné. 
Jestliže to bylo správné, 

proč mě biješ?

Předvolejte 
svědky.

Ev.S. Jana 18:19-23

BUM!BUM!
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Řekl, že může zbořit 
chrám a ve třech dnech 

jej vystavět.

To ne! Řekl, že 
pokud by někdo 

zbořil chrám, 
dokázal by ho

 znovu postavit.

Ani jeden z vás jste u toho nebyli. Já
 jsem slyšel, co řekl. Když mluvil o zničení 

chrámu, ukazoval prstem na svoje tělo. 
Myslím si, že mluvil o chrámu svého těla.

To je nesmysl. Jak
 může vystavět své vlastní

 tělo za tři dny?
To nevím. Jak by 

mohl vystavět chrám 
za tři dny?

Neslyšíš, jak tě 
obviňují? Proč se 

neobhajuješ?

Ježíš i 
nadále mlčel.

Ten blázen 
neřekne ani slovo.

Zapřísahám tě
 při Bohu živém,

 abys nám řekl, jsi-li 
Kristus, Syn Boží.

Já jsem ten Boží Syn. 
Uvidíte mě sedět po pravici 
Všemohoucího a přicházet v 

oblacích zpět na zemi.

Nepotřebujeme
 žádné svědky, sami jsme ho

 slyšeli. Rouhal se! Tvrdí, že je 
Boží Syn. Je hoden smrti!

Zavažte mu oči, ať 
se ukáže, jak dobrý 

je to prorok!

Velekněz roztrhl své 
roucho na znamení 
velkého rozhořčení.

Ev.S.Matouše 26:59-65
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Bijte ho! Kvůli němu 
jsem přišel o skvělý 
výdělek v chrámě.

Ať něco 
prorokuje.

Ať předvede  
nějaký zázrak. 

Dej mu 
ještě jednu!

Hádej, Mesiáši, 
kdo tě udeřil? Uzdrav si rány a 

předveď nám 
nějaký zázrak.

Podívejte se 
na slabocha!

Znám tě! Ty 
jsi byl s tím

 Ježíšem. Jsi jeden 
z jeho učedníků,

 že ano?

Vůbec ho neznám. 
Přišel jsem se jen podívat, 

co se to tady děje.

Viděl jsem tě dnes 
v noci v zahradě! 
Ty jsi jeden z …..

Co to povídáš? Jsem 
jen chudý rybář. Vůbec 

toho Ježíše neznám.

Mezitím před chrámem. Petr 
sledoval Ježíše zpovzdálí .

Ev.S.Matouše 26:67-70; Ev.S.Lukáše 22:64-65

PRÁSK!

BUM!BUM!
KŘUP!KŘUP!

PRÁSK!
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Ano, jsem si naprosto 
jistá, že jsi jeden z jeho 
učedníků. Několikrát 
jsem tě s ním viděla.

$?#&! Neznám toho 
člověka! Nikdy předtím 

jsem ho neviděl!

Ten kohout dnes kokrhá 
nějak brzy, nezdá se vám?

Vyvádějí ho ven. 
Vypadá to, že ho 

pěkně zbili.

Velekněží nařídili, 
aby byl odveden k vladaři

 k určení trestu.

To se těm pokrytcům 
hodí, aby za ně někdo 
dělal špinavou práci.

Zbičujte ho!

Když kohout zakokrhal, rozpomněl 
se Petr na slova, která mu Ježíš řekl: 
„Dříve než kohout zakokrhá, třikrát 
mě zapřeš.” Hořce své zrady litoval.

Ev. S. Matouše 26:71-75, 27:1-2; Ev.S.Lukáše 22:58-62, 23:1

Kykyryký

Kykyryký
Kykyryký

Kykyryký
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Zbičujte ho 
devítiocasou kočkou!

Bože, co jsem to jen 
udělal? Třikrát jsem ho 

zapřel, jak mi předpověděl. 
Proč se to vše děje? Proč 

musí tolik trpět?

Pospěšte si! 
Nemáme moc 

času.

Otče, dodej 
mi síly.

Co tady pohledáváš? 
Nedostal jsi snad dost peněz 

za zradu svého Mistra?

Rozmyslel jsem si to. 
Propusťte ho a já vám 

vrátím vaše peníze.

Ty peníze jsou nečisté, byla za ně
 prolita krev. Nemusíš se ničeho bát, ještě 
dnes bude tvůj Mistr mrtev. Můžeš nám

 potom pomoci najít jeho učedníky.

Vezměte si svoje peníze, 
nechci je. Nedokážu
 žít s pocitem viny.

Ubohý 
blázen!

Nemohu 
takto žít.

Ev.S.Matouše 27:3-6

CINK
CINK

CINK
CINK
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Bože, co se to 
se mnou děje?

Viděl jsem ho, 
ale nemohl jsem 

nic udělat.

Rychle, 
odřízněme ho, 
třeba je ještě 

naživu.

Jak šplhali na strom, 
Jidášova duše se 

propadala do ohně 
věčného zatracení.

Musíš ho chytit,
 aby nespadl do té 

hluboké rokle. 

Ev.S.Matouše 27:5

Proč jsem tak 
chamtivý?

Třeba mi smrt 
přinese pokoj…
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Nedosáhnu 
na něj!

Je na kaši! 
Jeho tělo se roztříštilo
 a vnitřnosti se rozlétly 

po celém poli. 
Je po něm!

Fuj! Je mi 
na zvracení.

Koho mi sem 
přivádíte? Dalšího 

kacíře? Vezměte si ho 
a suďte podle svého 

zákona!

Čeho se 
dopustil?

Ty jsi 
král Židů?

Moje království není z 
tohoto světa. Kdyby bylo, moji 
služebníci by bojovali, abych 

nebyl vydán Židům.

Jsi tedy 
přece král?

Přišel jsem 
na tento svět, abych 

vydal svědectví pravdy. 
Každý, kdo je z pravdy, 

slyší můj hlas.

Neshledal 
jsem na něm nic, 

proč by měl zemřít!
 Co chcete, abych 

s ním udělal?

Ukřižuj ho!
 Ukřižuj ho!

Odveďte 
ho a 

zbičujte.

Zachariáš 11:12-13; Ev.S.Matouše 27:8; Ev.S.Marka 15:14; Ev. S. Lukáše 23:1-4; Ev.S.Jana 18:29-38; 
Skutky S. Apoštolů 1:18

Tak se splnilo, co bylo 
řečeno ústy proroků.

Prohlašuje, 
že je král. 

Kdyby si nezasloužil smrt, 
nepřivedli bychom ho k tobě. Není 

nám dovoleno, abychom ukamenovali 
zločince k smrti, proto žádáme o 

tvoje povolení. 
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Kolik má 
dostat ran 

bičem?

Devítiocasá kočka je bič s 
dřevěnou rukojetí (45 cm dlouhou), 
který je spletený z devíti kožených 

řemenů(metr dlouhých), z
 nichž každý je zakončen ostrým

 kouskem kosti nebo kovu.

Nařídili, 
aby dostal plnou 
sazbu - 39 ran.

Uvidíme, kolik 
toho vydrží.

Silněji!

Kde jsou 
teď jeho 
přátelé?

Zatím neprosil 
o milost.

Tohle určitě 
nepřežije; s jeho 

zázraky bude 
konec.

Třicet pět

Třicet šest Třicet sedm Třicet osm Třicet devět

Ev.S. Lukáše 23:11; Ev.S.Jana 19:1

Ááááá!Ááááá!

KŘUP!
KŘUP!
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Vždy jsem si 
přál zbičovat 

krále.

Tvrdil, že je
 král, přehoďte 
tedy přes něj 

purpurový plášť. Každý král 
má korunu.

Ha, ha, ha! Z 
tohoto trní bude 
pěkná koruna.

Au!

Tady je vaše 
žezlo, Výsosti. 

Ha ha ha !

Nyní se 
narovnej.

Korunujeme 
tě na krále 

celého světa!

Au!Ach!

Drž řádně svoje 
žezlo, králi.

Ha ha. Ať 
žije král!

Ať žije král, 
který se nedočká 

rána.

Ev. S. Jana 19:1-3

Jeho záda jsou 
úplně roztříštěna.

Pořádně mu 
nasaď tu korunu 
na hlavu, ať mu 

pěkně drží.
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Římský král 
nemá vousy.

Tak, teď 
vypadá spíše 

jako král.

Není s ním žádná 
legrace, neprosí ani o 
milost. Odvedeme ho 

zpátky k Pilátovi.

Tak tady je 
ten váš král.

Nemáme 
krále, ale 
císaře!

Jen se na něj 
podívejte! Co chcete, 
abych s ním udělal?

Ukřižovat! 
Ukřižovat!

Vy sami si ho 
ukřižujte! Já na něm 

vinu nenalézám.

Neshledáváš na 
něm žádnou vinu? 
Vždyť se vydává 
za Božího Syna!

Za Božího 
Syna? Přiveďte 

ho ke mně.

Žalm 22; Izaiáš 50:6, 53:5, 7; Ev.S.Lukáše 23:13-22; Ev.S.Jana 19:4-8
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Kdo jsi? Proč
 mi neodpovídáš? Nevíš, že 

mám moc tě propustit, a mám 
moc tě ukřižovat?

Neměl bys nade 
mnou žádnou moc, 

kdyby ti nebyla 
dána shůry.

Jak jsem vám 
již řekl, neshledávám 
na něm žádnou vinu. 
Nechám ho propustit.

Jestliže ho 
propustíš, 

nejsi císařův 
přítel.

Ukřižovat! 
Ukřižovat! Odveďte ho a 

naložte s ním podle vaší 
vůle. Úředně vám potvrdím, 
čeho se podle vás dopustil, 

ale já nejsem vinen jeho krví, 
je to spravedlivý člověk.

Ukřižujte toho 
opovážlivce!

Jakými 
zázraky se nyní 

zachráníš?

Ev.S. Matouše 27:24; Ev.S.Jana 19:9-17
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Myslím, že 
toho má dost.

Vstaň nebo tě 
přinutím bičem.

Hej, ty tam! 
Pomoz mu nést 

ten kříž.

Proč já?

Čeho se 
dopustil?

Miloval 
všechny lidi.

Ježíši, je nám 
to moc líto.

Dcery Jeruzalémské,
 neplačte nade mnou! Plačte nad 

sebou a nad svými dětmi, neboť přijdou 
dny, kdy se budou lidé v Jeruzalémě ze 

strachu schovávat a modlit, 
aby zemřeli.

Ježíš si nesl svůj kříž na místo 
své smrti. Spolu s ním byli vedeni

 na smrt ještě dva zločinci.

Bylo jich mnoho, kteří Ježíše
 stále milovali a ctili, měli však 

strach se k němu veřejně přihlásit.

Ev.S.Matouše 27:32; Ev.S.Lukáše 23:26-33

BUMBUM KŘUP
KŘUP
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Tu máš, napij se, 
to zmírní bolest.

Ne, musím 
vykonat vůli 
svého Otce.

Ještě pořád 
tvrdí, že je 
Boží Syn.

Natáhněte 
ho.

Podejte mi 
kladivo a hřeby.

Pořádně ho držte! 
Při prvním úderu se obvykle 

všichni snaží vyškubnout. 
Musíte ho  držet, dokud  hřeb 
neprojde  mezi jeho kostmi 

až do kříže.

Ne! 
Můj syn!

Proč si 
myslí, že je 
Boží Syn?

Copak já vím? 
Je to napsáno v nějakém 
starém proroctví. Koho 

to zajímá?

Žalm 22; Izaiáš 52; Ev.S. Matouše 27:33-34

BUM!
BUM!

KŘUP!KŘUP!
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Drž ty nohy pořádně. 
Není to tak jednoduché 
se hned napoprvé strefit 

hřebem mezi kosti. 

Ach, Marie, 
nemůžu se na to 

dívat. Nikdy bych si 
nepomyslela, že 
takhle skončí.

Zaberte, 
 idioti!

Tak mi pomozte, 
vy kůže líné!

Jane, jsem 
ráda, že jsi 

tady s námi. Je 
to hrozné.

Všichni jsme 
ho opustili.

Otče, odpusť 
jim, neboť 

nevědí, co činí.

Zachariáš 13:6; Ev.S. Lukáše 23:32-34
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Tady jsou jeho šaty, 
nechal jsem si jen 

tento svršek.

Tak to tedy ne! 
Rozdělíme jeho 

oblečení na 
čtyři díly.

Tenhle se nedá 
rozdělit, je pletený 

a ne tkaný. Losujme tedy o 
něj, čí bude.

V Písmu bylo prorokováno,
 že si rozdělí jeho šat a o 
jeho oděv budou losovat. 

Nejvyšší 
číslo bere 
všechno.

Pozor, Leo, kape 
na tebe krev.

Jiným pomohl, sám 
sobě však pomoci 

nedokáže.

Hej, Ježíši! Když chceš 
zbořit chrám a ve třech

 dnech jej postavit,zachraň
 sám sebe; jsi-li Syn 
Boží, sestup z kříže!

Je-li to Kristus, 
Izraelský král – ať 

nyní sestoupí z kříže 
a uvěříme v něho. Doufal, že ho Bůh 

vysvobodí. Chce-li Bůh, ať 
ho tedy vysvobodí, protože 

říkal: „Jsem Boží Syn.”

Podvod!

Žalm 22:18; Ev.S.Matouše 27:39-43; Ev.S. Jana 19:23-24
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Na, napij
 se, zmírní to 
tvoji bolest.

Ne

To jsi Kristus, Boží 
Syn? Zachraň sebe 
i nás, ať zabijeme 

tyhle Římany.

Ty se Boha nebojíš 
ani na konci svého 
života?  Vždyť jsi 

odsouzen ke stejnému 
trestu a brzo zemřeš!

My jsme byli 
odsouzeni spravedlivě 

a dostávámezaslouženou 
odplatu. Ale tohle je 
Ježíš. On nic zlého 

neudělal. 

Ježíši, pamatuj na 
mě, až přijdeš do 
svého království.  

Ještě dnes 
budeš se mnou 

v ráji.

Jane, postarej 
se o moji 
matku.

Postarám.

Proč, Ježíši, 
proč?

Žalm 69:21; Ev.S. Lukáše 23:36-43; Ev.S. Jana 19:25-27
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Jak Ježíš visel na kříži, slunce se zatmělo a po 
celé zemi nastala tma, která trvala tři hodiny. 
Ježíš Kristus umíral za hříchy celého světa.

Ježíš, který plně cítil 
váhu hříchu, zvolal:

Bože můj, Bože můj, 
proč jsi mě opustil?

Otče, 
do tvých rukou 

odevzdávám 
svého ducha.

Ach, Jane. 
On umírá! Nemůžu

tomu uvěřit; on 
opravdu umírá!

Dokonáno jest!

A skonal.

Ev. S. Matouše 27: 45-50; Ev. S. Lukáše 23:44-46; Ev.S. Jana 19:30; 2. Epišt. S. Pavla k Korintským 5:21

Bůh ho kvůli nám učinil hříchem.Bůh ho kvůli nám učinil hříchem.
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Najednou začalo
 velké zemětřesení.

Co se to děje? 
Nejdřív nastala tma a teď

 se třese celá země.

Za to může ten Ježíš, 
král Židů. Ten přece 

konal zázraky.

Na zázraky
 je pozdě. Je 

mrtvý.

Rozednívá se! Dnes 
je ale divný den.

Máš pravdu, 
a všechno se děje 

hned po jeho smrti.

On byl opravdu 
Boží Syn!

Nařídili nám, aby byly 
odsouzeným zlámány kosti. 

Zítra slaví Židé jeden z jejich 
velkých svátků a těla nesmí 

zůstat na kříži.

Jemu nohy lámat nemusíme. 
Je mrtev. Slyšeli jste, co řekl předtím, 

než zemřel? Žádal svého Otce, aby nám 
odpustil za to, že jsme ho ukřižovali. 

Slyšel jsem, že to byl Svatý muž, 
který vykonal mnoho zázraků.

Tak se splnilo, co bylo 
předpovězeno v Písmu: Ježíš 

bude ukřižován a žádná z 
jeho kostí nebude zlomena. 

Žalm 34:20; Zachariáš 12:10; Ev.S.Matouše 27:54; Ev.S.Jana 19:31-37

A tak žoldnéři nechali 
Ježíše být a odešli, aby 
zlomili kosti ostatním.

KŘUPKŘUP
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Alespoň kosti 
mu nezlámali.

Marie, půjdu a najdu 
někoho, kdo nám ho 

pomůže pohřbít.

Stmívalo se a židovský svátek 
Šabat měl začít při západu slunce. 
Museli si pospíšit, aby Ježíšovo 

tělo pohřbili ještě za světla.

Bohatý muž jménem 
Josef, který nebyl 
jedním z dvanácti 

Ježíšových učedníků, 
nabídl, aby byl Ježíš 

pohřben v jeho hrobce.

Brzy začne 
Šabat. Uložme 
ho v mojí nové 

hrobce.

To je od tebe 
milé, Josefe. Jsi náš 

dobrý přítel.

Ev.S. Jana 19:31, 38
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Kapitola jedenáctá: VZKŘÍŠENÍ 
A POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ

Kapitola jedenáctá: VZKŘÍŠENÍ 
A POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ



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
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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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Křesťané se ze strachu
 o své životy scházeli v 
tajnosti, aby četli Bibli 

 a uctívali Boha. 

Ježíš řekl: „Kdo chce jít se mnou,
 zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.” 

To znamená, že pokud to bude nutné,  i my 
poneseme kříž na místo ukřižování. 

Navíc v Žalmu 22 se píše…

Milí přátelé, náš Pán trpěl, 
aby zaplatil za naše hříchy. Je zřejmé, 

že i my budeme trpět pro jeho 
jméno. Nedivte se proto, že jsme 

pronásledováni za naši víru. 

Hospodine, 
zachraň nás! 
To je ten vrah 

Saul.

Zůstaňte, kde jste! To vaše cizí 
náboženství není povoleno. Rouháte 
se proti našim praotcům a našemu 

národu. Jste blázni ! Zřekněte 
se té víry nebo zemřete!

Už máme po krk
 toho vašeho Mesiáše. 
Proč uctíváte mrtvého 

truhláře?

Náš Pán Ježíš
 je naživu a On je 
Stvořitelem tohoto 

světa.

Možná, že tě
 to přejde, až 

uvězníme 
tvojí ženu.

Ne! Moji 
ženu ne!

Ev. S. Matouše 16:24; Ev.S. Marka 8:34; Skutky S. Apoštolů 9:1-2

Chopte se 
jejich vůdce, 
začneme s 

ním.

ŘACH!ŘACH!
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Tady je další 
miláček Krista.

Věděli jsme, jaký
 osud nás čeká, když se 

staneme Ježíšovými 
následovníky.

Ano, musíme se za
 něj pomodlit. Modleme 
se, ať Bůh obměkčí jeho 
srdce a otevře mu oči, 

aby poznal pravdu. 

Nezapomeňte,  že 
někteří z nás také na 
počátku pochybovali 

a nevěřili.

Za tím vším je ten 
farizej Saul. Je plný 
nenávisti a pomsty.

Saul 
je plný 

nenávisti.

Myslím, Saule, že se ti 
podařilo očistit Jeruzalém

 od té sekty Ježíšových 
následovníků.

To si nemyslím. Čím více jich 
zabijeme a uvězníme, tím více jich 
přibyde. Rozutekli se do okolních 

měst a synagógy v Damašku 
jsou jich plné.

Vydám ti listy s 
plnou mocí, abys je mohl 
zatknout. Vydej se tedy 

do Damašku. Vyrazím 
hned.

Saul se domníval, že je jeho povinností 
chránit náboženství a svůj národ od jiných 

vyznání. Znepokojovalo ho, že křesťané mají 
klid a jistotu, kterou on sám neměl. 

Najednou Saula 
ozářilo jasné světlo.

Saule, 
Saule, proč mne 
pronásleduješ?

Já jsem Ježíš, 
kterého ty pronásleduješ

 tím, že trestáš jeho 
následovníky.

Kdo jsi,
 Pane?

Pane, co 
chceš, abych 

učinil?
Vstaň, jdi do 

města a tam se dozvíš, 
co máš dělat. 

Saulův kůň se splašil, 
shodil Saula na zem a utekl. 

Skutky S. Apoštolů 9:1-6
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Slyšeli jste 
ten hlas?

Ano, ale 
nerozuměl jsem 

ani slovo.

Ani já jsem 
nerozuměl. 

Znělo to spíše 
jako hrom.

Nic nevidím! 
Pomozte mi! Oslepl 

jsem! Doveďte
 mě do města.

To promluvil 
Bůh!

Jmenuji se Ananiáš. Ježíš
 ke mně ve vidění promluvil a 

poslal mě k tobě, aby se
 ti vrátil zrak. 

Ve jménu Ježíše 
Krista ať tvé oči 

opět vidí.

Vidím! A ty 
říkáš, že to učinil Ježíš? 

Pověz mi o něm!

A tak Ananiáš otevřel Písmo 
svaté a ukázal Saulovi 
proroctví o Ježíšovi.

Ano, byl jsem takový blázen!
 Vždyť je to všechno v Písmu tak 
jasně a srozumitelně napsáno! Byl 

jsem oslepen náboženskou horlivostí. 
Chtěl bych se nechat pokřtít a stát se 

Ježíšovým následovníkem.  

Bůh změnil 
Saulovo jméno 

na Pavel.

Skutky S. Apoštolů 9:7-19

Jsem 
opravdu 
slepý.
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Saul, nyní jménem Pavel, se stal novým člověkem s 
novým posláním. Nechtěl již nadále zabíjet křesťany, 

ale naopak přivést  ostatní k víře v Ježíše Krista. 

Rozumím vašim 
pochybám, i jájsem na 

začátku nevěřil. Říkám vám 
ale, že Ježíš Nazaretský 

vyplnil všechna proroctví 
o Mesiášovi.

Co jsi to za 
blázna!?! Jak mohl Mesiáš

 dopustit, aby byl zabit
 našimi nepřáteli?

Bůh také promlouval k pohanům. 
Jeden z římských důstojníků se 

modlil k Hospodinu.

Hospodine, vím, že ty jsi 
jediný Bůh a stvořitel tohoto světa. 
Náboženství mého lidu je zkažené a 

nepřináší žádný pokoj. Ukaž mi 
cestu a já po ní půjdu.

Kdo? Co? 
Kdo jsi a odkud 

ses tu vzal?

Jsem posel Boží, tvé 
modlitby byly vyslyšeny. Vyprav

 hned posly do Joppen, ať sem  
přivedou Petra. Bydlí u koželuha 
Šimona, který má dům u moře. 

Petr ti řekne pravdu o Bohu. 

Bůh učinil 
pokoj skrze 

prolitou krev 
na kříži.

Petře, náš pán je člověk dobrý a 
velmi zbožný,  velmi se ale trápí. Modlí 
se každý den a stará se o chudé, dosud 

ale nenalezl pokoj s Bohem.

Co to 
znamená?

Vysvětlím
 to vašemu 

pánovi.

Důstojník vyšel 
Petrovi vstříc a 

když ho viděl, padl 
před ním na kolena. 

Vstaň a neklaň se mi. 
Vždyť jsem jen člověk jako ty. 

Svolej všechny, abych vám 
oznámil tu dobrou zprávu.

Dnes je velký den. Bůh 
poslal Petra, jednoho z Ježíšových 

učedníků, aby nám pověděl 
dobrou zprávu  o Kristu. 

Ano, byl jsem s Ježíšem tři a půl roku. 
Viděl jsem, jak ho ukřižovali a viděl jsem ho poté,

 co vstal z mrtvých.  Na 500 lidí ho slyšelo kázat po
 jeho vzkříšení; my jsme s ním jedli, pili a dotýkali se
 ho. Učil nás o tom, abychom milovali své nepřátele

 a modlili se za ty, kteří nás pronásledují. 
Obdařil nás Duchem svatým…

Skutky S. Apoštolů 9:20-22, 10:1-27, 38-41

On byl ten beránek 
Boží, který zaplatil za 

naše hříchy.

Ten největší 
důkaz je, že ho 
Bůh vzkřísil z 

mrtvých.
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Důstojník Kornelius a
 celý jeho dům uvěřili dobré 
zprávě o Ježíši Kristu a téhož 

dne byli všichni pokřtěni. 

Pavel odešel do 
synagogy v Antiochii, 

kde o Šabatu kázal Židům. 

Všichni mě dobře
 znáte. Pronásledoval jsem a zabíjel 

křesťany až do chvíle, kdy se mi v oslepujícím
 světle zjevil Ježíš a přikázal mi, abych šířil
 jeho učení. Vyhledal jsem v Písmu všechna 
proroctví týkající se Mesiáše a zjistil jsem,

 že Ježíš je všechna vyplnil.

V jiném Žalmu je napsáno,  
že Bůh  nedopustí svému Svatému 
„viděti porušení” (aby se rozpadl v 
prach). I přesto, že zemře, jeho tělo 
nezetleje. Ať je vám tedy známo, že 

skrze Ježíše Krista naleznete odpuštění 
všech hříchů; to vám Mojžíšův 

zákon nemohl dát. 

Bůh poslal 
Ježíše, aby byl 

světlem pohanům
 a Spasitelem 
celého světa.

Pohanům?!? 
Pohané jsou 

nečistí!Nemůžou
 s Židy sdílet
 stejnou víru.

Takové rouhání! Ježíš
 není manželským synem. 
Existují důkazy, že jeho 
matka byla těhotná ještě 

před svatbou.

Za takové 
rouhání můžeš být 

ukamenován.
Protože odmítáte

 slovo Boží a dobrou zprávu
 o věčném životě, obrátíme se k

 pohanům, aby tak bylo naplněno
 slovo proroka. 

Žalm 2:7, 16:10; Skutky S. Apoštolů 2:27, 10:47, 13:33-35

Bůh řekl, že dá Izraeli z 
Davidova potomstva  Spasitele, 
kterého obyvatelé Jeruzaléma
 a jejich kněží odsoudí k smrti.

V druhém Žalmu 
je o něm napsáno: 

„Tyjsi můj syn, já jsem 
tě dnes zplodil.”
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Když si Pavel uvědomil, že
 je marné kázat Židovskému

 národu, který neustále odmítá  
Krista, obrátil veškerou svou sílu 
a snahu k pohanským národům 

(jiným národům než Izrael).

Chvála Bohu a jeho 
synu Ježíši. Spása 

přišla k pohanským 
národům.

Řekni 
nám další 

proroctvích
 o Kristu.

Mnoho pohanů uvěřilo 
dobré zprávě o věčném 
životě a Bůh jim žehnal.

Pavle, 
pokřti mě!

Rozzuření Židé vyhnali Pavla s 
Barnabášem z města a vyhrožovali 

jim smrtí, pokud se vrátí zpět. A 
tak Pavel a Barnabáš odešli do 
Asie, kde kázali evangelium 
každému, s kým se setkali.

Barnabáši, jestli 
upadnu, nepomáhej 

mi. Utíkej, co ti 
nohy stačí.

V Lystře Židé ukamenovali 
Pavla k smrti a jeho tělo 

vyvlekli za město.  

Bůh jim odpusť. 
Zabili Pavla. 

Skutky S. Apoštolů 14:18-19
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Bůh však učinil zázrak 
a Pavel znovu vstal. Pavle, myslel 

jsem si, že jsi 
mrtvý.

Ještě ne. Bůh mi ukázal, 
co všechno budu muset vytrpět pro 

jeho jméno. A to jsme teprve na začátku, 
pojďme zpět do města.

Jsi hoden, 
Pane a Bože náš, 
přijmout slávu, 

čest i moc…

Ve Filipech v Makedonii byli Pavel a 
Silas zbičováni třiceti devíti ranami
 a poté uvězněni. Navzdory jejich 

utrpení byla jejich srdce plná radosti a 
kolem půlnoci zpívali písně o Bohu. 

Áááááá! 
Ježíš je 

Pán!

Celkem třikrát byl Pavel 
zbičován a přesto i nadále 

pokračoval v kázání evangelia.  

Skutky S. Apoštolů 14:20; 16:23-25; 2 Epišt. S. Pavla k Korintským 11:24-25

ŠVIH!
ŠVIH!
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Během svých cest Pavel 
třikrát s lodí ztroskotal. 

Jednou strávil den 
a noc na širém moři 

jako trosečník.

Pavel byl často 
přepaden lupiči.

I přesto 
pokračoval v 

šíření evangelia.

Pavel trpěl, aby mohl 
lidem povědět o Ježíši 

Kristu. Snášel hlad, žízeň, 
zimu či úmorné horko. 

Pane, uzdrav
 mě, abych mohl 

pokračovat v cestě.

Pavel chodil od města k městu, varoval lidi před 
modlářstvím a sděloval jim dobrou zprávu o Ježíši Kristu. 

Zanechali jste modlářství 
a obrátili se k Bohu.Stali jste se 
spravedlivými vírou bez skutků 
zákona. Nyní jste součástí jeho 

těla a patříte k Boží rodině. 
Chvála 

Hospodinu!

Tyhle modly 
mi nikdy 

nepřinesly mír.

Lidé vhodili modly, amulety (talismany) a vše, co mělo 
dočinění s modlářstvím, jejich náboženstvím a hříchem 
do ohně. Během 20 let se po celém světě rozrostl počet 

lidí, kteří uctívali Boha skrze Ježíše Krista. 

1 Epišt. S. Pavla k Korintským 10:14, 12:12-13, 18; 2. Epišt. S. Pavla k Korintským 11:25; 
Epišt. S. Pavla k Galaským 2:6; Epišt. S. Pavla k Efezským 2:19
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Ježíš varoval své následovníky slovy: „Tehdy vás 
budou vydávat v soužení  i na smrt a všechny 
národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A 
tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou 

zrazovat a jedni druhého nenávidět; povstanou 
mnozí falešní proroci a svedou mnohé.”

Čas plynul a ti, kteří zažili 
Krista, zestárli; křesťanská víra se 

rozšířila po celé Římské říši a Římané 
začali pronásledovat křesťany a zabíjet 

je. Ti, kdo se nezřekli Krista, byli vrženi 
do arény s hladovými lvi a tygry, kteří je 

před zraky přihlížejících roztrhali na kusy.   
Pane Ježíši, 
přijmi mého 

ducha!

ÁÁÁÁÁ!

Někteří křesťané byli ubiti 
římskými gladiátory k 

smrti. Lidé se divili tomu, 
že se křesťané nezřekli 

víry a byli ochotni zemřít 
pro Ježíšovo jméno. 

Jane, uvidíme 
se v ráji.

Ne!

Otče, netrestej je 
za to, čím se proti 

nám provinili.

GRRRRR...

Ev. S. Matouše 24:9-11

GRRRRR...
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Před svojí smrtí řekl 
Ježíš o chrámu:

Vidíte tento chrám? 
Amen, pravím vám, že 
tu nezůstane kámen na 
kameni, všechno bude 

rozmetáno.

Od proroctví uplynulo čtyřicet 
let, přišli Římané a zničili celé město 
i s chrámem. Když shořely dřevěné 
trámy uvnitř chrámu, všechno zlato, 

které se v něm nacházelo, se roztavilo a 
rozlilo do škvír v kamenné podlaze a do 
základů. Římané museli obrátit všechny 

kameny, aby zlato dostali. Ježíšovo 
proroctví tak bylo naplněno.

Židé, kteří válku přežili, uprchli z 
Jeruzaléma a z Izraele do cizích zemí, kde 

mnozí z jejich potomků žijí až dodnes. 

Odejdeme 
k mému bratru 

do Sýrie.

Židé, obrácení na křesťanskou 
víru odešli do zemí, kde kázali 

evangelium Ježíše Krista;  
církev* se rozrůstala. 

V cizích zemích je vítali křesťané.

Slyšeli jsme, jaké 
hrozné věci se staly v 
Jeruzalémě. Pojďte a 

zůstaňte u nás. 

Ev. S. Matouše 24:2; Ev. S. Lukáše 19:43-44 *Pod pojmem církev rozumíme společenství křesťanů, nazývané také tělo 
Kristovo, které je tvořeno všemi, kdo věří, že Ježíš Kristus je Boží Syn, kterého Bůh Otec z lásky poslal, aby zemřel za hříchy 

každého jednotlivce. Tato Církev je pouze jedna, její duchovní hlavou je Kristus a není zřízena ani organizována lidmi. 

Nemáme, 
kam bychom 

šli.
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Apoštolové Ježíše Krista kázali o jeho vzkříšení až do své 
smrti. Jeden po druhém byli usmrceni. Všichni zemřeli 

statečně s nadějí, že je čeká lepší život v nebi.

Někteří byli 
ukamenováni 

k smrti.

Některé z nich 
Římané ukřižovali.

Jiní vhozeni 
divokým šelmám 

jako potrava. 

Některým byla
 sťata hlava.

Petr byl ukřižován 
vzhůru nohama.

Někteří byli 
pomalu uvařeni v 

horkém oleji.
Odcházím do lepšího 

místa. Nechť vám 
Hospodin odpustí.

Všichni zemřeli ve víře a s 
jistotou, že dostanou nové tělo, 

a že na ně čeká lepší domov. 

Ev. S. Matouše 14:10; Ev. S. Jana 21:18

Jiným byly zaživa 
vyřezány vnitřnosti 

a jejich těla 
rozsekána na kusy. 

Nejsem hoden, 
abych zemřel jako 

ty, Pane.
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Uplynulo 60 let od 
Ježíšova vzkříšení 

a Jan byl posledním 
apoštolem, který 
zůstal naživu. Žil
 ve vyhnanství na 
ostrově Patmos. 

Duch ho vynesl do 
nebe, kde mu Bůh 
ukázal, co se stane

 v budoucnosti.

Jane, nyní ti ukážu 
věci budoucí. Vše, co uvidíš, 
napiš do knihy a pošli sedmi 

církvím (sborům) v Asii.

Ke konci tohoto světa Ježíš sestoupí
 z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, 

vstanou z hrobů; potom budou spolu s 
živými vyneseni vzhůru vstříc Pánu 
Ježíši, se kterým zůstanou navěky. 

Na konci tohoto světa sešle 
Bůh na zemi velké pohromy. 
Požáry a jiná neštěstí usmrtí 

většinu obyvatel země.

Přijde člověk, který bude tvrdit, že je Mesiáš 
a svým lhaním svede mnoho lidí. Vydá 
rozkaz, aby ti, kdo před ním pokleknou, 

obdrželi znamení jako důkaz věrnosti. To 
znamení bude na čele či na pravé ruce.

Ti, kteří nepřijmou toto znamení, budou sťati. Bude
 to doba velkého utrpení pro ty, kteří zůstanou na zemi.

1Epišt. S. Pavla k Tessalonicenským 4:14-17; 2. Epišt. S. Pavla k Tessalonicenským 2:3-4; 
Zjevení 1:9, 11, 8:1-13, 9:18, 13:16, 20:4
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Tentokrát se vrátí v celé své 
slávě a moci a ne jako smrtelný 
člověk. Nebe se otevře a Ježíš z 

něj sestoupí na bílém koni.

1Epišt. S. Pavla k Tessalonicenským 4:16; Zjevení S. Jana 1:16, 19:11-21, 20:10-15, 21:1-4

Bylo předpovězeno, že ke konci 
světa se Ježíš znovu vrátí  na zem.

Jeho tvář bude zářit jako slunce a 
na své hlavě ponese mnoho korun. 

V pravici bude držet sedm hvězd a z 
jeho úst bude vycházet meč pravdy. 

Ježíš se utká s ďáblem a vhodí ho do 
ohnivého jezera, kde bude mučen na věky 

věků, a tak již nikdy nebude moci pokoušet 
člověka. A smrt jako poslední nepřítel, bude 

také vhozena do ohnivého jezera a poté 
bude stvořena nová země a nové nebe.

Bůh shromáždí ty, kteří uvěřili v 
jeho Syna Ježíše Krista a daruje 
jim věčný život v novém světě. 
Bůh jim setře každou slzu z očí. 
A smrt již nebude, ani žal, ani 

nářek, ani bolest – neboť co bylo, 
pominulo. Ježíš bude vládnout 
svým spravedlivým lidem ve 

světě bez hříchu a smrti.
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Existuje pouze jeden jediný Bůh, 
který má jednoho jediného Syna; 

jedna víra, jedna svatá kniha a jedna 
jediná cesta k nebeskému Otci. Ježíš 

je ta cesta, pravda a život, jak se 
mnozí přesvědčili. 

Od Ježíšova vzkříšení uplynulo 2000 let a stále 
ještě existují lidé, kteří neslyšeli Ježíšovo 

evangelium. Někdo jim to tedy musí povědět.

Evangelium Ježíše Krista bylo 
kázano 2000 let. Ježíš předpověděl, 

že zvěst o Božím království se rozšíří 
po celém světě ke všem národům 
země, ke každé rase, pokolení a 

jazyku.

Evangelium Ježíše Krista není šířeno 
násilím nebo zastrašováním a tím se 

liší od ostatních vyznání. Ježíš učil své 
následovníky, aby milovali své 

nepřátele, radovali se a zpívali. Dnes se 
mnoho lidí různých národností a 
jazyků raduje z dobré zprávy o 

odpuštění hříchů a věčném životě. 

Ev. S. Jana 3:16, 14:6
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V roce 1999 se sešla skupina křesťanů, 
kterým nebylo lhostejné, že existuje na světě 
mnoho lidí, kteří dosud neslyšeli evangelium. 

Radili se, jak by mohli evangelium rozšířit 
do ostatních zemí na světě.  

Rozhodli se, že nejlepší by bylo vytvořit 
obrázkovou knihu, která by vyprávěla biblické 
příběhy způsobem, kterému by lidé rozuměli.

Když byl text sepsán, najali kreslíře 
Dannyho Bulanadi, jednoho z předních 
tvůrců komiksů, aby knihu ilustroval.

Kniha vznikala celých 7 let. Křesťané věnují své vlastní finance a čas 
na distribuci této knihy těm, kdo ještě 

neslyšeli dobrou zprávu o Ježíši Kristu.

Jak se daří, 
příteli? Rád bych ti věnoval

 tuto knihu; píše se v ní o 
odpuštění všech tvých hříchů 

a o věčném životě.

Nemám 
peníze, abych ti 
za ni zaplatil.

Není na prodej,
 je to dar.

V současné době je kniha vydávána 
v řadě světových jazyků – díky 

darům mnoha křesťanů.

Vím, že je to pravda! 
Zhřešil jsem proti Bohu a 
On poslal svého Syna, aby 

zemřel za moje hříchy! 
Neuvěřitelné! Taková 

báječná zpráva!

Moje 
náboženství o takových 
věcech nikdy nemluvilo.

 Píše se tady o lásce
 a odpuštění.

Druhého dne.
Proč mi 
ji dáváš 

zadarmo?

Protože mi na tobě 
záleží, bratře, a tato 

kniha obsahuje velmi 
dobrou zvěst.

Tak dobrá, přečtu 
si ji. Uvidíme, jestli je 

vůbec ještě něco dobrého
 v tomto světě.

Ev. S. Jana 3:16
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Milý Ježíši, 
děkuji ti za tvoji lásku a 

za to, že jsi zemřel místo mě. 
Chtěl bych tě následovat do 

konce svého života.

Je mi 
odpuštěno! Bůh 
ve mně teď žije!

Drahá, stalo se něco neuvěřitelného. 
Jeden neznámý muž mi dal tuto knihu; vypráví 

se v ní o tom, jak Bůh přišel na zem jako 
člověk, aby zaplatil za naše hříchy.

Příběh o 
Abrahamovi a Mojžíšovi 

známe, ale naše náboženství 
nám nikdy neřeklo celý 

příběh. Bůh seslal svého Syna 
Ježíše, aby jeho nevinná krev 

zaplatila za naše hříchy.

Ano! Ježíš 
přijímá všechny.

A co ženy? Bude 
také jim odpuštěno a budou 

přijaty do Boží rodiny?Přečteš nám tu 
knihu, Mohamede?

Tati, můžu si
 ji také přečíst? 

Prosím !?!

Jiní si všimli klidu, který vládnul
 v rodině Roaula a přišli, aby také 

oni vyslechli tu dobrou zvěst. 

To je opravdu skvělá 
zpráva! Přivedu také 

svoji rodinu.

Brzy Mohamed předčítal 
knihu celé vesnici a toužil 

se dozvědět více.

Římanům 3:23, 6:23, 10:9
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Je tu ještě někdo, kdo 
uvěřil v Pána Ježíše Krista a chtěl 
by se nechat pokřtít? Pokud ano, 

ať sestoupí do vody.

Četl jsem o tom v této 
knize. Křest je pro ty, kteří věří v 
Ježíše, aby ukázali, že jejich starý 

život odešel a nyní mají nový 
život v Ježíši. 

Křtím tě, sestro, 
ve jménu našeho Pána 

Ježíše Krista.

Sem by měl přijít 
zítra, ale dnes odpoledne 
ho najdete dole u řeky. 

Musím se s 
tím mužem seznámit. 
Odveď mě k němu.

Kde jsi vzal 
ty knihy? Kde je ten 
muž, co je rozdává?

Tady jsou!

Mohamede, slyšel jsem o té 
dobré zprávě už předtím.  Na trh chodí 

každý týden člověk, který mluví o 
Ježíšovi. Jednoho dne jsem ho viděl u 

řeky, jak křtí nějaké lidi – tak, jak 
se o tom píše v té knize.

Už jsme tady třetí den 
a ještě jsme ho neviděli. Měli 
bychom se vydat zpět domů.

Musím 
ho najít.

Skutky S. Apoštolů 19:2-5; Římanům 6:3-4
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Mohamed křtil ty, kdo uvěřili v Ježíše Krista. 
Každý den se lidé scházeli, aby naslouchali 
čtení z Bible; o ničem jiném se nemluvilo.

V Bibli se píše, že není pod 
nebem jiného jména než Ježíš, 

jímž bychom mohli být spaseni. 
Naše vyznání je výplod člověka a 

nemůže nás vykoupit z hříchu.

Mohamed četl Bibli každý večer a 
žasnul nad tím, co je v ní napsáno. 

Také ji předčítal ostatním.

Ta obrázková kniha, co 
jsem ti dal, je jenom malá 
část příběhu. Tato kniha je 

skutečné Slovo Boží.

Přijmi ji ode mě a čti 
každý den. Dozvíš se v ní 
mnohem více o Ježíšovi, 
o Boží lásce a o milosti.

Vím velmi málo o tomto vyznání. Četl jsem ale 
knihu, kterou jsi mi dal a něco v mém srdci se 
pohnulo. Vím, že je to pravda. Ježíš zaplatil za

 moje hříchy. Pokřtíš také mě?

Pokřtím tě, pokud věříš 
v Ježíše Krista celým 

svým srdcem.

Mám z 
tebe radost.

Bůh je dobrý.

Opravdová 
Bible?

Přečti nám první 
kapitolu z evangelia 

svatého Jana!

Skutky S. Apoštolů 8:37, 4:10-12; Římanům 10:9
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Rychle, 
utíkejte!

Bože, 
pomoz 
nám!

ÁÁÁÁÁ

Ať nikdo 
neuteče!

Také se v ní píše, že se máme 
radovat a veselit, neboť nás čeká 

hojná odplata v nebesích.

V Matoušově evangeliu 
se píše, že následovníci 

Krista budou pronásledováni 
stejně jako byl Ježíš.

To cizí náboženství 
se rychle šíří, musíme tomu 

učinit konec. Uděláme to 
dnes večer, když budou 
zpívat. Nesnáším zpěv. 

Nikdy jsem se s žádným 
cizincem ani nepotkal, Ježíš přece 

pocházel z Východu, stejně jako my. 
A přece je to Syn Boží, který sestoupil 

z nebe, aby daroval věčný život 
všem lidem.

Kdo jsi, že haníš naše náboženství? 
Je to cizí náboženství, o kterém tady 

kážeš; naboženství kapitalistů,
 kteří nás chtějí utlačovat.

Pane, pomoz 
jim k pravdě.

Ev. S. Jana 15:20; Ev.S.Matouše 5:11-12
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Musíme 
odtud; dům se 

brzo zřítí!

Mohamed utíkal zpět do hořícího domu, 
aby zachránil ostatní, když v tom….

Dům se 
zřítil na 
oba dva.

Zemřel ve službách 
našeho náboženství. 
Zato nám ti křesťané 

zaplatí.

Mohamed položil 
svůj život za svého 
přítele; není větší 

lásky.

Mami, nebuď 
smutná. Táta je s 

Ježíšem.

Se smutkem a obavami pohřbili 
svého přítele, neboť neměli 

žádnou naději ve věčný život.

Mohamed zachránil 
svého bratra před 

ohněm.

BÁC!

Ev. S. Jana 15:13

BÁC!

KŘUPKŘUP
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Na zemi jsou
 ještě křesťané, kteří šíří 

evangelium. Pokud uvěří, 
budou zachráněni. Pokud 

ale neuvěří…..

A co ostatní, kteří
 evangelium dosud neslyšeli? 

Pane, co bude s 
mojí rodinou?

Dobře jsi činil,
 můj dobrý a věrný  

služebníku. Vejdi a raduj se 
se mnou, připravil jsem pro 

tebe nový domov. 

Brzy také přijdou. 
Ještě ale nenastal jejich čas, 

musí pro mě nejdřív vykonat 
na zemi svůj úkol.

Ne, do 
ohně ne!

Kam mě to nesete? 
Jsem přece po smrti a 

musím se vrátit zpět na 
zem v jiné podobě.

Reinkarnace je lež. 
Odvádím tě k tvému 
poslednímu soudu.

Lidem jsi jenom lhal. 
Nikdy jsi mne neznal. Nemiloval jsi 
svého bližního a nebyl jsi laskavý ke
 svým nepřátelům. Byl jsi chamtivý a 

líný.Tvé srdce je plné pýchy. Tvoje 
nenávist tě připravila o život. 

Nejsi hoden 
věčného života. Uvrhněte 

ho ven do temnot.

Anděl odnesl 
Mohameda do nebe.

Ev. S. Matouše 7:21-27, 25:21, 25:30; 1 Epišt. S. Pavla k Korintským 6:9-11;  Epišt. S. Jakuba 4:11-17
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