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JeŽIŠ MesIÁŠ
  Človek, ktorý mení svet

Willem de Vink



Mal som približne deväť rokov, keď som objavil 
čaro písania a ilustrovania kníh. Až dovtedy som trá-
vil svoje detské časy tak ako iné deti – hrami na ulici. 
Všetko sa to začalo jedného dňa, keď som sa pokú-
šal prejsť na bicykli cez vojenský konvoj. Nanešťastie, 
vrazilo do mňa jedno z veľkých vozidiel. Keď ku mne 
pribehla mama a uvidela ma v kaluži krvi, začala sa 
modliť a prosila Ježiša, aby ma zachránil. On jej pros-
by vypočul, no v nemocnici na lôžku som strávil dlhý 
čas. Aby mi teda rýchlejšie ubiehal, začal som písať 
príbehy a jednotlivé texty som dopĺňal kresbami.

V sedemnástich mali už moje náčrty a skice kníh 
o Ježišovi vyprofilovaný svoj charakter. Keďže od 
detstva bol Ježiš mojím hrdinom, chcel som svojimi 
textami a ilutráciami rozpovedať príbeh čo najjed-
noduchšie, aby bol zrozumiteľný v rôznych kultú-
rach po celom svete. Rokmi tento plán dozrieval a ja 
som si za ten čas vytvoril jasný kresliarsky štýl.

Spolu s manželkou sme sa v jednej chvíli rozhodli 
kreslenú knihu sprístupniť, nehľadiac na to, či z toho 
budeme mať nejaký zisk. Cítili sme požehnanie vďa-
ka daru jednej ženy, ktorá sa narodila v roku 1889. 
Ruské, holandské, francúzske a swahilské vydania 
boli vytlačené vo veľkých nákladoch, po viac ako 
300-tisíc výtlačkov. V jazykoch, ktorými hovorí mini-
mum ľudí na svete – napr. nawdm  (Togo), tamasheq 
– (Mali), aukaans (Surinam), abua (Papua-Nová Gui-
nea) a kuvi (India) sa vydalo 500 výtlačkov. Toto sú 
iba niektoré z 99 jazykov, v ktorých bola doteraz 
vydaná v približnom počte 1,4 milióna exemplárov.

Moja manželka a ja sme veľmi vďační za to,  
že prostredníctvom tohto kresleného príbehu také 
množstvo ľudí spoznalo Ježiša a jeho pôsobenie. Za 
všetko hovoria slová jedného čitateľa: „Teraz je Ježiš 
jedným z nás, rozpráva naším jazykom!“ 

Willem de Vink

Prečo vznikla táto kniha?
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V tejto knihe nájdete Ježišov životný príbeh 
v obrazovej podobe. Práve ten fascinuje milió-
ny ľudí po celom svete, pretože predstavuje 
biblickú tému: Boh obetuje sám seba v podobe 
človeka, ktorý by sa zaručil za všetkých ľudí. 

Príchod Ježiša bol predpovedaný prorok-
mi, a dokonca zmienku o ňom nachádzame aj 
na prvých stranách Biblie. Všetko v nej vedie 
k Ježišovmu príchodu, zjavenému v štyroch 
svedectvách, na ktorých je založený tento 
kreslený príbeh.

Ježiš sa narodil na začiatku nášho leto-
počtu v chudobnej rodine a pri jeho naro-
dení spievali anjeli o pokoji na zemi. No pri-
šli moci zla a búrili sa proti nemu. Je naozaj 
prekvapujúce, ako ich porazil. Jeho víťazstvo 
má význam aj pre nás v súčasnosti, lebo stále 
zápasíme s nenávisťou, výčitkami a s násilím.

Ježiš odhalil najväčší problém v našich 
ľudských vzťahoch – obviňovanie. Začalo sa 
to, keď Adam a Eva jedli zo stromu poznania 
dobrého a zlého. Už táto situácia priniesla na 
svet odsúdenie. Neskôr sa Mojžiš vrátil so zá-
konom, na základe ktorého si ľudia ešte viac 
uvedomovali odsúdenie. Ježiš však prišiel 

s milosťou a milosrdenstvom a hlásal príchod 
Božieho kráľovstva. Jeho učenie sa týkalo lás-
ky, odpustenia a záchrany, pričom jeho úmysel 
bol liečiť ľudí a zbaviť ich viny. Pri svojom diele 
nikoho nevylučoval.

Jedným z jeho najdôležitejších výrokov je: 
„Milujte svojich nepriateľov“. Tieto slová boli 
zmyslom jeho života. Bol nespočetne ráz po-
kúšaný a skúšaný mnohými ľuďmi a úradmi, 
ale nenašli na ňom nič zlého. Aj tak bol odsú-
dený a ukrižovaný ako zločinec. Keď nastala 

jeho posledná hodina, modlil sa:  „Otče, od-
pusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Ježišova smrť 
je veľmi príznačná. Ako jediný medzi ľuďmi 
vzal na seba vinu celého ľudstva – a práve pre-
to sa už viac nemôžeme vzájomne obviňovať 
a odsudzovať. Ježiš nás volá z objatia hriechu, 
nenávisti, odlúčenia a nepokoja, v ktorom 
sme spútaní. Pre každého existuje odpustenie, 
uzdravenie, vyslobodenie a príležitosť začať 
odznova. Keďže Ježiš vstal z mŕtvych, jeho lás-
ka premohla zlo. Boží Syn má moc, ktorá môže 
inšpirovať každého, aby veril v pokoj na zemi. 
Otvorte teda srdcia, lebo jeho pokoj sa začína 
v našom vlastnom srdci…

Prečo Ježiš?



Pripravte sa! Kráľovstvo  
Božie prichádza!

Prečo všetci títo ľudia prichádzajú k rieke?
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Begin een nieuw leven!Začnite nový život! Je kunt niet aan God 
ontsnappen. De bijl van Gods 
oordeel ligt al klaar bij de 

wortels van de bomen.

Sekera Božieho súdu je už 
položená na korene stromov.

Elke boom, die geen goede 
vrucht geeft, wordt omgekapt 

en in het vuur gegooid.

Hoor dat nou! Zijn we soms 
niet goed genoeg? 

Nikto neunikne  
Božiemu súdu.

Ale po mne prichádza niekto, 
 kto vás môže úplne premeniť.

Wil je echt anders 
gaan leven? Begin dan 
opnieuw. Laat je dopen 

in water.

Zo laat je zien dat je 
een nieuw leven wilt 

beginnen.

Teraz ste už očistení 
od svojich hriechov, 
a tak môžete začať 

nový život.

Každý strom, ktorý neprináša  
dobré ovocie, bude vyťatý  

a hodený do ohňa.

Skutočne chcete, aby 
sa váš život zmenil? 

Vstúpte teda do 
tejto vody a dajte sa 

pokrstiť.

6

Všetci volali kazateľa pri rieke Ján Krstiteľ…
A potom…

Het gaat niet om 
mij. Ik maak jullie 

klaar voor de komst 
van iemand anders. 
Hij zal laten zien 
wat God met jullie 
wil. Hij zal jullie 

dopen met het vuur 
van Gods Geest. 
Dat zal andere 

mensen van jullie 
maken.

Ja nie som dôležitý.
Pripravujem cestu 

niekomu inému.  
On vám porozpráva, 

čo si žiada Boh. 
Bude vás krstiť 
Svätým Duchom.  

To zmení váš život 
od základov.

Ik zou 
door u 

gedoopt 
moeten 
worden.

Ty...  ty 
by si mal 
pokrstiť 

mňa!

Doe nu maar. We 
moeten alles doen 
wat God van ons 

vraagt.

Len to urob.  
Tak splníme to,  
čo chce Boh.

Vader, dat Uw 
koninkrijk zal 

komen en Uw wil 
zal gebeuren!

Otče, príď 
kráľovstvo tvoje 
a nech sa stane 

tvoja vôľa.

Áno! Ty si môj 
milovaný Syn, 
v ktorom mám 
zaľúbenie!

Náhle zaznel hlas  
z neba…
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Ján Krstiteľ pripravuje izraelský ľud na 
príchod Mesiáša. V tom čase Rimania ovládali 

väčšinu sveta. Izrael je iba malou časťou 
veľkého rímskeho impéria.

Pri rieke Jordán Ján Krstiteľ predstavuje Ježiša…

Ježiš je tu sám 40 dní a nocí, počas 
ktorých neprijíma potravu.  

Na modlitbe a v pôste sa pripravuje 
na svoju úlohu…

Ježiš zvádza boj so satanom, neviditeľným vládcom temna. 
Tento Boží nepriateľ vládne svetu nenávisťou,  

skazou a smrťou.

Ježiš musí naplniť Boží plán, 
aby porazil satana. Boh chce 
vyslobodiť ľudí z ich strachu, 

odsúdenia a zo smrti,  
a tak im dokázať, ako veľmi 

ich miluje.

Potom 
Duch Boží 
zavedie 
Ježiša  
na púšť…

Židovský národ 
túži po Mesiášovi.  

V ich starých 
knihách je jeho 

príchod  
predpovedaný  

prorokmi. S jeho 
príchodom  

zvíťazí Božia 
spravodlivosť.  

On urobí Izrael 
veľkým…

Kijk! Hij is het lam 
van God, dat de 
zonden van de  

wereld wegneemt!

Yes 
Father! 

I want to 
do what 

you want!

Jeruzalem

Nazaret

Kafarnaum

Kána

JUDSKO

GALILEA

IZRAEL

St
re

do
ze

m
né

 m
or

e

Jo
rd

án

Hľaďte! Toto je 
Baránok Boží, ktorý 
sníma hriechy sveta!

Áno, 
Otče! 

Urobím, 
čo žiadaš.

8

No satan pokúša Ježiša, aby ho odklonil  
od Božieho poslania…

V tej chvíli ho diabol opúšťa 
a prichádzajú anjeli, aby mu 

poslúžili.

Ak si Boží Syn, premeň  
tieto kamene na chlieb!

Ak si Boží Syn, dokáž to! 
Skoč zo strechy chrámu.  
Či nie je napísané, že ťa 
ponesú na rukách anjeli?

Pozri, dám ti všetku moc  
a slávu na zemi,  

ak sa mi pokloníš.

Nee, want in Gods 
boeken staat: ‘Een 

mens leeft niet 
alleen van brood. Hij 
leeft van elk woord 
dat God spreekt.’

Nie! V Božom slove 
je napísané, že 

človek nežije len 
samým chlebom,  

ale všetkým,  
čo vychádza  
z Božích úst.

Nee! Er 
staat ook: 
‘Je zult de 

Heer je God 
niet uitda-

gen.’

Ga weg, Satan! Want er 
staat: ‘Je zult alleen de 

Heer, je God aanbidden. En 
alleen voor hem knielen.’

Ježiš, naplnený Svätým 
Duchom, sa vracia do Galiley. 

V tejto riedko osídlenej 
krajine na severe Izraela 

sa narodil. Cestou sa k nemu 
pripája niekoľko ľudí.  
Sú zvedaví, či je Ježiš  
skutočne ten Mesiáš,  

o ktorom písali proroci.

Nie! Takisto 
je napísané: 
„Nebudeš 
pokúšať 

Pána, svojho 
Boha.“

Odíď odo mňa, satan! Lebo 
je napísané: „Bohu sa budeš 

klaňať a len jemu budeš 
slúžiť.”

9
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V Káne, v galilejských vrchoch, sa koná svadba… Je tu tiež Ježiš  
so svojou matkou  

a s niekoľkými priateľmi.

10

No zrazu, uprostred  
slávnosti…

What a 
disaster! The 
wine has run 

out!

Fill these large jars with 
water and let the Master 

of the Ceremonies taste it.

Water? Maar dit is wijn! 
De beste wijn!

??

Voda? Ale veď to je víno!  
A ešte aké!

Proef eens! Heb jij de 
beste wijn voor het laatst 

bewaard?
Skús! To najlepšie víno  
si schovával nakoniec!

What a party! What a 
wedding! Water that’s turned 

into wine! The best wine!

Jezus van 
Nazaret 
deed dat.

Who is 
he?

To spravil 
Ježiš  

z Nazareta! 

Aké nešťas-
tie! Minulo sa 

víno!

Doe maar 
wat Jezus 

zegt.

Urobte 
všetko,  
čo vám  

povie Ježiš.

Naplňte tieto veľké nádoby 
vodou a nech ju potom  

starejší ochutná.

Tak toto je svadba, na akej  
som v živote nebola! Voda  

premenená na víno!
Kto to je?
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Kafarnaum je prekvitajúca rybárska dedina na brehu Galilejského jazera.  
Tu začína Ježiš hovoriť o Božích plánoch.

A tu si aj vyberá svojich 
prvých učeníkov.

Petrus, laten we naar diep 
water gaan. Zet daar je 

netten uit.
Peter, poďme do hlbších vôd 

a tam rozhodíme siete.

Petrus, laten we naar diep 
water gaan. Zet daar je 

netten uit.

Maar goed, als u het zegt…

What! I can’t believe it!

Majster, celú noc sme boli na 
vode, ale nič sme neulovili.

Ale, ak ty hovoríš…

To nie je možné!  
Nemôžem tomu uveriť!

12

Ga bij mij weg, Heer! Ik ben 
een mens vol zonde.

Don’t be afraid Peter. 
From now on, you’ll be 

catching men.

Jakobus! 
Johannes! 

Kom helpen! 
De vangst van 

ons leven!

Pane, odíď odo mňa, lebo som 
hriešny človek.

Jakub! Ján! 
Poďte  

a pomôžte. 
To je úlovok!

Neboja sa, odteraz 
budeš rybárom ľudí.
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Ježiš prechádza so svojimi 
učeníkmi po severnej 

časti Izraela. Každému 
oznamuje, že prichádza 
Božie kráľovstvo. Jeho 

slová sú plné moci a milosti. 
Lieči chorých a zbavuje 

ľudí démonických síl. Mnohí 
ho nasledujú. Prichádzajú 

aj z iných provincií, aj 
z Jeruzalema, hlavného 

mesta Izraela…

Blessed are you when you need God. 
You shall live in his new world.

Gelukkig ben je als je naar 
Gods goedheid verlangt. 

Daar zul je veel van krijgen.

Gelukkig ben je als je 
verdriet hebt. Je zult

 getroost worden.

Blessed are you when you 
do good to others. God 

shall be good to you. And 
when you make peace, you 

shall be called a child 
of God. 

Blahoslavení, ktorí túžia 
po Božej dobrote, lebo tí 

získaju veľa.

Blahoslavení, ktorí smú-
tia, lebo nájdu útechu.

Blahoslavení, ktorí potrebujú Boha. 
Im patrí nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení, ktorí konajú 
dobro iným. Boh k vám 

bude dobrý. A keď budete 
vytvárať pokoj, budú vás 

volať Božími deťmi.

14

Doe voor mensen wat jij 
wilt dat ze voor jou doen.

Wie naar een andere vrouw 
kijkt om met haar naar bed 
te gaan, heeft in zijn hart al 

overspel gepleegd.

Maak je geen zorgen over 
morgen. Zoek eerst God en 
wat hij wil, dan krijg je de 

rest erbij.

Do as I say. Then you’re like someone who builds 
his house on a rock. If you don’t, you’ll be buil-

ding on quicksand.

The eye is the light of the 
body. If your eye is clear 
then your whole body will 
be illuminated. But if your 
eye is cloudy, you live in 

darkness.

Niemand kan twee heren 
dienen. Het is óf God, óf 

het geld.

Doe voor mensen wat jij 
wilt dat ze voor jou doen.

Doe voor mensen wat jij 
wilt dat ze voor jou doen.

Robte iným to, čo chcete, 
aby vám oni robili.

Milujte svojich nepriateľov 
a modlite sa za nich.

Konajte dobro tak, aby ste 
nevzbudzovali pozornosť.

Nikto nemôže slúžiť dvom 
pánom, buď slúžime Bohu, 

alebo bohatstvu.
Každý, kto sa pozrie  

túžobne na ženu,  
už vo svojom srdci zhrešil.

Netrápte sa pre 
zajtrajšok. Hľadajte 

najskôr Boha a jeho vôľu, 
všetko ostatné dostanete.

Oko je lampou tela. Ak je 
vaše oko čisté, potom je 
celé vaše telo plné svetla. 

Ale ak je vaše oko zakalené, 
celé vaše telo je plné tmy.

Robte to, čo vám kážem. Potom budete ako 
rozumný človek, ktorý stavia svoj dom na skale. 
Nie ako pochabý, čo stavia svoj dom na piesku.

15
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Čo je ľahšie povedať: 
Tvoje hriechy sa ti 

odpúšťajú alebo: Vstaň 
a choď?

Jedného dňa, keď sa zástup tlačí okolo domu v Kafarnaume, 
kde je Ježiš...

Daar komen we nooit 
doorheen!

Did you hear that? How 
dare he say that!

Tam sa asi  
nedostaneme.

It’ll have to 
be the roof 

then; mattress 
and all.

What’s 
happe-
ning up 
there?

Leave them! Those friends 
have a lot of faith.

Tvoje hriechy sú ti 
odpustené.

He’s mocking 
God! 

The messiah has the 
authority to forgive sins. 

But I say also: Take up your 
mattress and walk!

Iba ak cez 
strechu, hoci aj 

s ležadlom.

Čo sa 
to tam 
deje?

Nechajte ich! Títo ľudia 
majú veľkú vieru.

Počuli ste to?  
Ako sa opovažuje!

Rúha sa!

Alleen God kan 
zonden vergeven.

Len Boh môže 
odpustiť hriechy.

Syn človeka má moc  
odpúšťať hriechy. Preto ti 
hovorím: Vstaň, vezmi svoje 

lôžko a choď domov!

16

Incredible!

The lame can 
walk!

Yes! I am healed! 
Thanks to Jesus!

Ježiš koná veľa dobrého. 
Hovorí múdro a s autoritou, 
šíri milosť a milosrdenstvo. 
Nie všetci sa však z toho 

radujú. Niektorí farizeji si 
všímajú, či Ježiš dodržuje 
nariedenie sabatu. V tento 

deň je prísne zakázané 
robiť akúkoľvek prácu.

Hier is een man met een 
verschrompelde hand. 

Mag je op deze dag goed 
doen, of niet?

Tu je človek s nehyb-
nou rukou. Je dovolené 
v sobotu konať dobro? 

Alebo nie?

Stretch out your hand!

Hoera! Ik ben 
beter!

Moja ruka!  
Je zdravá!

We’ve 
got to 
get rid 
of Je-

sus!

The leaders in 
Jerusalem must 

be told that 
he’s leading the 
nation astray!

Neuveriteľné! 

Ten chromý 
chodí!

Áno, som  
uzdravený!  

Vďaka Ježišovi!

Vystri svoju ruku!
Musíme 

sa Ježiša 
zbaviť! 

Povieme 
predstaviteľom 
Jeruzalema, že 
podvádza ľudí.
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Ježiš vyučuje zástupy, ale potom odchádza so svojimi učeníkmi 
a plaví sa s nimi po Galilejskom jazere.

Master! Help! 
We’re going 

under!

Waarom zijn jullie 
zo bang? Waar is 
jullie vertrouwen?
Prečo sa bojíte?  

Kde je vaša viera?

Pane! Pomôž! 
Potápame sa!

18

Zwijg! 
Stil!
Ticho! 

Upokoj sa!

Ukotvili loďku na druhej strane.  
Medzitým z hôr počuť kvílivé volanie…

RAAAAH!UAAAA!

19
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V skalách žije samotár, ktorý 
je posadnutý démonmi.

Hij komt! 
Hij! Huhuhuh!

Prichádza! 
Je to on! Ach!

What’s your 
name?

Legion, because 
there are many 

of us.

Send us 
into those 
pigs over 

there.

Ga!Choďte!

Ježiš!

What have we 
got to do with 

you, Son of 
the most high 

God?

Zlý duch,  
vyjdi z neho!

Čo sa do nás 
staráš, Syn 
najvyššieho 

Boha?

Ako sa voláš?

Légia, lebo nás  
je veľa.

Pošli nás 
tamto,  

do stáda 
svíň.

20

??

Ik ben weer 
helemaal goed!Som to zase ja.

Weg 
jullie! 

Ga weg 
hier!

Odíď! 
Nechaj 

nás!

Mag ik met 
jullie mee?
Môžem ísť  
s tebou?

Nee, blijf maar hier. 
Vertel wat God voor 
jou gedaan heeft!

Nie, ostaň tu a poroz-
právaj všetkým, čo pre 

teba urobil Boh.

21
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Jullie moeten weten dat ik alleen 
maar doe wat mijn Vader wil. Hij 

heeft mij gestuurd.

Hovorím vám: robím to, čo mi 
káže môj Otec. Nie podľa svojej 

vôle, ale vôle svojho Otca. 
To on ma poslal.

Ježiš často chodil na tiché 
miesta, kde sa modlil.

Po noci strávenej 
v modlitbách si Ježiš 

vybral svojich dvanástich 
apoštolov. Posielal ich vždy 
po dvoch. Dal im moc nad 

zlými duchmi  
a chorobami…

Sú to bratia  
Peter a Ondrej… Bratia Jakub a Ján… Filip a Natanael…

22

Tomáš a Matúš (ktorý 
predtým vyberal dane  

pre Rimanov)…

Tadeáš a druhý Jakub… Horlivec Šimon 
a Judáš Iškariotský.

Ga nu! Wie jullie ontvangt, 
ontvangt mij. En wie mij 

ontvangt, ontvangt hem die mij 
gezonden heeft.

Choďte! Ktokoľvek vás prijme, 
mňa prijíma, a kto prijme mňa, 
prijíma toho, ktorý ma poslal.

Dvanásť apoštolov sa vracia 
z cesty, na ktorú ich poslal 
Ježiš. Chce s nimi odísť na 
tiché miesto, ale zástupy 

mu nedoprajú chvíľu 
pokoja.

Pozrite sa! Žatva je veľká,  
ale robotníkov málo. Proste 

Pána žatvy, aby poslal  
viac robotníkov.

23
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Ježiš pokračuje v kázaní a uzdravovaní. Zatiaľ sa zvečerilo…

We hebben maar 200 
geldstukken. Dat is nooit 

genoeg voor zoveel mensen.

Zorg dat de mensen gaan 
zitten in groepen van vijftig.

Here is a boy with five
 loaves and two fishes. 

That’s all there is.

Máme iba 200 denárov. 
To je málo pre toľkých 

ľudí.

Nech si ľudia posadajú  
do skupín po päťdesiat.

Ježiš ďakuje Bohu… Potom láme a rozdáva  
chlieb a ryby…

Filip, ľudia sú hladní.  
Dajte im jesť!

Je tu jeden chlapec, čo má 
päť bochníkov a dve ryby. 

Ale to je všetko.

24

Tisícky ľudí  
je nasýtených...

He is truly the messiah 
that was promised to us!

Kijk! Er zijn 
nog twaalf 

volle manden 
over.

Pozrite sa! 
Ešte zostalo 

dvanásť plných 
košov!

Stuur de mensen maar naar huis. Gaan jullie 
in de boot naar de overkant. Dan blijf ik hier 

om te bidden.

Už je čas poslať ľudí domov. Choďte a loďou 
sa preplavte na druhú stranu. Ja zostanem tu 

v horách a budem sa modliť.

On je určite ten Mesiáš, 
ktorý má prísť.

We moeten hem 
koning maken!

Musíme ho vyhlásiť 
za nášho kráľa!

25
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Neskôr... Aaaaah!
 It’s a ghost!

Niet bang zijn! 
Ik ben het!
Nebojte sa!  
To som ja!

Lord if it’s you, 
tell me to come 
to you on the 

water. 

Kom!Poď!

Why did you doubt, Peter?

Ach... To je 
duch!

Pane, ak si to 
ty, rozkáž mi, 
nech prídem 

k tebe po vode!

Heer, 
red me!
Pane, 

zachráň ma!

Peter, prečo si pochyboval?

26

Ľudia chcú vyhlásiť 
Ježiša za kráľa, lebo sú 
presvedčení, že vyženie 
Rimanov z ich zeme. No 
Ježišových odporcov je 
stále viac a neustále ho 
kritizujú. Chcú poštvať 
proti nemu ľud, a tak sa  

ho zbaviť.

Meester, 
wanneer bent u 
hier gekomen?

Are you looking 
for me because 
of the bread I 

gave you?

Rabbi, kedy si 
sem prišiel?

Maak je niet druk om 
voedsel dat verteert, maar 

om voedsel dat blijft en 
eeuwig leven geeft.

Netrápte sa pre pokrm, 
ktorý podlieha skaze, ale 
pre pokrm, ktorý zostáva 

a dáva večný život.

Ik ben het brood dat 
eeuwig leven geeft. Ik geef 
mijn lichaam voor het leven 

van de wereld.

Ja som chlieb života. Kto 
príde ku mne, nebude nikdy 
hladný. Chlieb, ktorý je odo 

mňa, je moje telo, ktoré 
dám za život sveta.

Hoe kan die man ons zijn 
lichaam te eten geven?

Geklets!

Ako nás môže tento človek 
nasýtiť svojím telom?

To je nemožné!

Wegwezen, 
mensen!

He’s just deceiving 
everyone.

Poďme preč!

Hľadáte ma pre 
chlieb, ktorý 
som vám dal?

Podvodník jeden!

Don’t you want 
to go as well?

Heer, naar wie zouden 
we gaan? U hebt woorden van 

eeuwig leven.

Pane, a ku komu by sme šli? Ty 
máš slová večného života a my 

sme uverili a spoznali tvoju moc!

Aj vy chcete 
odísť?
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Odpor voči Ježišovi  
sa zosilňuje. Odchádza 

preto z Galiley  
a pokračuje  

vo svojom diele  
v ďalších krajinách 

spolu so skupinou svojich 
nasledovníkov ― mužov  

i žien.

IZ
RA

EL
Jeruzalem

Galilea

O čosi neskôr sa vydáva 
na cestu do Jeruzalema.

Na ceste...

Wie zeggen 
de mensen 
dat ik ben?

Ze houden 
u voor een 
profeet.

Za koho 
ma ľudia 

pokladajú?

Myslia 
si, že si 
prorok.

En jullie?A vy? Wie zeggen jullie 
dat ik ben?Čo si myslíte vy?

Ty si Spasiteľ,  
Syn živého Boha.

Zeg dat maar tegen niemand. De messias 
moet naar Jeruzalem gaan. Daar zal hij 

lijden en sterven. Maar op de derde dag zal 
hij uit het graf opstaan.

Hovorím vám, Syn človeka musí ísť do 
Jeruzalema a tam veľa trpieť a umrieť. 
Tretieho dňa však vstane z mŕtvych. Ale 

tieto slová si uchovajte pre seba.

28

Za hradbami Jeruzalema popravujú zločincov, ktorých 
ukrižujú ― je to krutý rímsky trest smrti.

Wie bij mij wil horen, moet van zichzelf 
afzien, zijn kruis opnemen en mij volgen.

Wie aan zijn leven vasthoudt, 
zal het verliezen. Maar wie 
zijn leven loslaat voor mij, 

zal het vinden.

Kto chce ísť za mnou, nech sa zriekne 
sám seba, vezme svoj kríž  

a nasleduje ma.

Kto bude chcieť svoj život 
zachovať, stratí ho. Kto ho 
však obetuje pre mňa, ten si 

ho zachráni.

You must know that there 
is only one God.

The important thing is that you love God with everything that
 is in you, and the other as much as yourself.

Nezabúdaj: je len  
jeden Boh.

Dôležité je, že miluješ Boha celým svojím srdcom a že miluješ 
ostatných ako sám seba!
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V tých časoch sú v Izraeli dedinky pre malomoc-
ných. Malomocenstvo je obávaná kožná choroba. 

Nakazení sa nesmú stretávať so zdravými.

Keď sa náhodou k malomoc-
ným niekto priblíži, musia 

kričať, aby varovali  
pred nákazou.

Melaats! 
Melaats!

Malomocní! 
Malomocní!

Jezus! Meester! Heb 
medelijden met ons.

Ježiš! Majster!
Zmiluj sa nad nami!

30

Go, show yourselves to 
the priest!

Aan de priester? Moeten 
we ons laten keuren?
Máme ísť za kňazmi?  
Aby nás prehliadli?

? !? ! Ja, gezond! We zijn gezond! Come!Ja som zdravý, pozri! Sme zdraví!

Hallelujah! 
God is good! 
Thank you!

Zijn jullie niet alle tien 
rein geworden? Waar zijn de 
anderen om God te bedan-

ken?

Nebolo vás uzdravených 
desať? Kde sú tí ostatní? 

Neprišli sa azda poďakovať 
Bohu?

Sta op. Je geloof heeft je 
niet alleen gezond gemaakt. 

Het heeft je ook gered.
Vstaň! Tvoja viera ťa nielen 

uzdravila, ale aj spasila.

Choďte sa ukázať  
kňazom!

Will we be healed then?A potom budeme vyliečení?

Haleluja! Boh 
je dobrý! 

Ďakujem ti!

Áno!
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Židovskí vodcovia 
v Jeruzaleme posielajú  

za Ježišom svojich zvedov, 
aby ho sledovali.  

Tí sú z jeho správania 
pohoršení.

Stretáva sa totiž s ľuďmi so zlou povesťou,  
s neviestkami, s vyberačmi daní, ktorí 

spolupracujú s Rimanmi...

De messias is 
gekomen om 
iedereen die 
verloren is te 

redden.

Syn človeka 
prišiel, aby hľa-
dal a zachránil 
tých, ktorí sú 

stratení.

Lebo Ježiš uzdravuje  
aj v sobotu...

A veľkú pozornosť 
venuje aj  

najmenším...

Wees weer gezond!Buď zdravý!

Laat alle kinderen 
bij mij komen. Voor 

mensen zoals zij is het 
koninkrijk van God.

Nechajte maličkých 
prichádzať ku mne, 
veď práve im patrí 
Božie kráľovstvo!

32

Ježiša volajú do Betánie, 
dediny neďaleko Jeruza-
lema, k chorému Lazárovi. 
Ten aj so svojimi sestrami,  
Máriou a Martou, sú jeho 
dobrí priatelia. Keď však 
Ježiš prichádza, Lazár je 

už štyri dni po smrti.

Heer! Pane!

Als u hier was geweest, 
zou mijn broer niet 

gestorven zijn.

Ja, Heer. Ik geloof dat u 
de beloofde messias bent, 
die komen zou. De Zoon van 

God.

Ja, dat weet ik. Hij zal 
weer levend worden bij de 
opstanding op de laatste 

dag.

Pane, keby si tu bol, môj 
brat by nezomrel!

Je broer zal opstaan, 
Marta.

Waar hebben jullie hem 
neergelegd?

Kom kijken, 
Heer.

Tvoj brat vstane, 
Marta. Áno, viem. Vstane pri 

vzkriesení v posledný deň.

Áno, Pane. Ja som uverila, 
že ty si Mesiáš, Boží Syn, 
ktorý má prísť na svet.

Kam ste ho pochovali?

Poď,  Pane...

I am the resurrection and 
the life. Whoever believes 
in me will live. Do you belie-

ve that Martha?

Ja som vzkriesenie aj život. 
Kto vo mňa verí, má život 
večný. Veríš tomu, Marta?
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Maar had 
hij zijn 

dood niet 
kunnen 

voorkomen?

Nemohol 
ho teda 
uchrániť 

pred 
smrťou?

Kijk eens 
hoeveel hij van 

hem hield.

Pozrite,  
ako veľmi  

ho mal rád!

Sem, do hrobov vytesaných do skál, 
ukladajú mŕtvych, zabalených  

do pohrebného rúcha.

Odvaľte ten kameň!

Heer, het stinkt er. Hij is 
al vier dagen…

Jullie zullen Gods 
glorie zien.

Pane, už zapácha, je to 
predsa už štvrtý deň...

Keď budeš veriť, 
uvidíš Božiu slávu!

Father, I am doing this so 
that the people will know 

who I am.
Lazarus, kom eruit!Lazár! Vyjdi von!

Maak hem los en laat hem 
gaan!

Snímte z neho plátno  
a nechajte ho odísť!

Otče, ďakujem ti, že si ma 
vypočul. Hovorím to kvôli 

ľuďom, aby verili,  
že si ma poslal...

34

Ježiš a jeho nasledovníci stále viac znepokojujú  
jeruzalemských hodnostárov...

That man performs a 
lot of miracles.

If we let this continue, 
the Romans will take 

action!

Dan zullen ze onze 
tempel en ons volk 

vernietigen.

Dus moet deze 
Jezus ter dood 

worden gebracht!

Pripravia nás  
o náš chrám  

aj národ!

Denk na! Het is beter dat 
één man sterft voor het 
volk, dan dat iedereen 

vernietigd wordt.

Preto musí  
zomrieť on!

Od tej chvíle hľadajú 
židovskí vodcovia 

príležitosť,  ako vydať 
Ježiša Rimanom, ktorí 

majú ako jediní právomoc 
vykonávať trest smrti...

Rozmýšľajte predsa! Či nie 
je lepšie, aby zomrel jeden 

človek, ako by mal byť 
zničený celý národ?

Ten človek koná  
mnohé zázraky!

Ak nič nespravíme,  
Rimania využijú  

situáciu!
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Medzitým sa koná v Betánii večera.

Maria!Mária!
What a waste! 

That perfume is 
worth a fortune.

Die hadden 
we kunnen 

verkopen. We 
hadden het 
geld aan de 

armen kunnen 
geven.

Bolo by lepšie, 
keby sme ho 

predali  
a peniaze dali  
chudobným!

Laat haar, Judas. 
Ze heeft de balsem 
bewaard voor mijn 

begrafenis.

Nechaj ju, Judáš! 
Odložila voňavý 

balzam pre mňa, aby 
moje telo pripravila 

na pohreb!

Taký vzácny olej, 
nemala by si ním 

plytvať!

36

Blíži sa Veľká noc a do Jeruzalema prichádzajú zástupy ľudí.

Vodcovia z Jeruzalema kujú 
plány, ako zatknúť Ježiša. 

Napriek tomu Ježiš vchádza  
do mesta.
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Ľudia ho s nadšením vítajú... Lang leve de man 
die komt in Gods 

naam!

De koning van 
Israël!

Požehnaný, ktorý 
prichádza v mene 

Pánovom!

Kráľ Izraela!

Hurray!

Hosanna!Sláva!

Hij moet ermee 
stoppen!

De hele wereld loopt 
hem achterna.

Toto nikam  
nevedie!

Celý svet ho nasleduje!

Jeruzalem, als je eens wist 
hoe je vrede kunt krijgen. 

Maar je wilt niet.

Jeruzalem, keby si aspoň 
dnes poznal, čo ti prináša 

pokoj, ale ty nechceš.

Hosanna!

38

Chrám v hlavnom meste  
je centrom bohoslužby.

No ktorý baránok môže  
naozaj oslobodiť ľudí  

od ich hriechov?

Na nádvorí chrámu sa kupuje a predáva, peňazomenci 
menia peniaze.

Zrazu prichádza Ježiš...

Počas Veľkej noci sa tu 
obetujú baránky.

Každý baránok je  
obetovaný preto, aby sa 
ľudia zmierili s Bohom.
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Gods huis moet een 
gebedshuis zijn. Maar 
jullie hebben er een 

rovershol van gemaakt!

We moeten snel een 
moment vinden om hem uit 

de weg te ruimen.

Boží dom má byť 
domom modlitby,  

ale vy z neho robíte 
pelech lotrov!

Hij is gevaarlijk! 
Maar de mensen 
hangen aan zijn 

lippen!

Je nebezpečný!  
A ľudia visia  
na každom  
jeho slove.

Nemáme na výber, musíme 
sa ho zbaviť!

40

I’ll hand Jesus over 
to you.

We geven je de prijs van 
een slaaf voor Jezus. 
Dertig zilverstukken.

Dat is Judas, 
een van zijn 
volgelingen.

Maar niet 
tijdens het 
feest. Geen 

oproer tijdens 
Pasen.

Musíme ho nejako 
preľstiť.

Ale nie počas 
sviatkov! Cez 
Veľkú noc ne-
potrebujeme 

problémy.

Koľko mi  
za neho  
dáte? To je predsa 

Judáš ― je-
den z jeho  
učeníkov!

Dáme ti za neho  
30 strieborných, toľko  

ako za otroka!

Ja vás k nemu dovediem!
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Pred Veľkou nocou Ježiš 
káže v chráme, hoci mu 
v tom duchovní bránia. 
Neskôr Peter s Jánom 

pripravujú veľkonočného 
baránka na sviatočnú 

večeru.

V ten večer sa Ježiš stretáva s dvanástimi apoštolmi  
v meste, aby spoločne jedli baránka.

Spravím to dnes 
v noci!

42

Ik heb er vurig naar 
verlangd om dit paasmaal 

met jullie te eten, voordat 
ik zal lijden.

People in authority make 
others serve them, but it 

will be the other way round 
with you. 

Wie van jullie het meeste 
dient, zal jullie leider zijn.

Ó, ako veľmi som túžil  
s vami povečerať skôr,  

ako budem trpieť!

Kto z vás chce byť  
vodcom, nech je služobníkom 

všetkých.

Ik ben in jullie midden 
als dienaar.

Hľa, ja som medzi vami 
ako služobník...

Ľudia, ktorí majú moc,  
vládnu nad svojimi  

poddanými ― no u vás to  
musí byť naopak.
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Lord, are you going to 
wash my feet like a slave? 

No! Never!

Jullie noemen mij Meester 
en Heer. En dat ben ik. 

Toch was ik jullie voeten. 
Daarom moeten jullie 
elkaar net zo dienen.

Was dan ook maar mijn 
handen en mijn hoofd!

Helaas zal één van 
jullie mij verraden.

Ik toch niet?

Als ik jou niet 
mag wassen, 

hoor je niet bij 
mij, Petrus.

Wie in bad 
is geweest, 
hoeft alleen 
nog maar zijn 

voeten te 
laten wassen.

Ak ti nesmiem 
umyť nohy, 

Peter, nie si viac 
môj učeník.

Pane, potom mi teda umy 
i hlavu aj ruky!

Kto je vy-
kúpaný, potre-
buje umyť len 
nohy, lebo inak 
je celý čistý.

Nazývate ma Majstrom 
a Pánom a máte pravdu, lebo 
to som. Keď som teda umyl 
nohy ja vám, umývajte si ich 

aj vy navzájom. Nee!

Jeden z vás ma zradí. Som to azda ja?

Nikdy!

Judas, what you want 
to do, do it quickly!

Judáš, čo máš urobiť, 
urob čím skôr!

Pane, ty mi chceš umyť 
nohy? To nedopustím!

44

Blijf dit telkens doen om mij 
in gedachten te houden.Toto robte na moju pamiatku.

Eet het brood. 
Dat is mijn lichaam.

Vezmite tento chlieb,  
to je moje telo.

Drink this wine, it is my 
blood, given to forgive 

your sins. This way, God 
makes a new covenant with 

you.

I give you a new 
commandment. Love one 
another as I have loved 

you.

Als mijn liefde in jullie is, 
zal de wereld weten dat 

jullie bij mij horen.

Heer, ik zal u overal 
volgen. Ik zal mijn leven 

voor u geven.

Peter, by the time the cock 
crows, you’ll have denied me 

three times.

Podľa toho všetci zistia,  
že ste moji učeníci ― keď  

si budete vzájomne  
prejavovať lásku.

Pane, budem ťa všade 
nasledovať. Dám za teba 

aj život!

Vezmite tento kalich,  
to je moja krv  

novej zmluvy, ktorá sa 
vylieva za vás.

Dávam vám nové  
prikázanie: Milujte jeden 
druhého tak, ako som ja 

miloval vás.

Peter, prv než zakikiríka kohút, 
trikrát ma zaprieš.
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Neskôr večer Ježiš vychádza s učeníkmi z mesta.  
Judáš s nimi však nie je...

Ik ga jullie verlaten. Maar de Vader zal 
jullie de heilige Geest sturen. Hij zal jullie 

helpen en altijd bij jullie blijven.

Waar ik heenga, daarheen 
weten jullie de weg.

Maar niet wat ik wil, maar 
wat u wilt moet gebeuren.

Mijn Vader, als het mogelijk 
is, laat dit lijden dan aan mij 

voorbijgaan.

Blijven jullie hier, dan ga ik 
verderop bidden.

I am the way, the truth, 
and the life. No one can 

come to the Father unless 
he comes through me.

Cestu poznáte. Viete, kam 
vedú moje kroky.

Nech sa nestane vôľa moja, 
ale tvoja.

Môj Otče, ak je to možné, 
nech ma tento kalich  

utrpenia minie!

Zostaňte tu a bdejte...  
Ja pôjdem opodiaľ  
a budem sa modliť.

Ja od vás odídem, ale Otec vám pošle 
Ducha Svätého. On vám bude pomáhať 

a vždy bude s vami.

Ja som tá cesta, pravda, 
i život. Nik neprichádza 

k Otcovi inak než  
skrze mňa.

46

Hoe kunnen jullie nu slapen? 
Sta op! Kijk, daar is mijn 

verrader al.

De man die ik kus, moeten 
jullie pakken!

Heer, zullen 
we erop los 

slaan?

Hallo Meester!

Stop dat!

Judas, verraad je de 
messias met een kus?

Ježiša odvádzajú a učeníci sa rozutekajú  
na všetky strany...

Ako môžete spať! Vstávajte! 
Ten, ktorý ma zradil, je tu!

Je to ten, ktorého  
pobozkám! Pane, máme 

bojovať?

Pane!

Nie!

Judáš, zrádzaš  
Syna človeka bozkom?

47
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Stráže vedú Ježiša k veľkňazovi, hlave všetkých  
židovských veriacich... Peter a Ján ho obďaleč nasledujú.

Peter prichádza na dvor.

You’re one of 
them, aren’t 

you?

No! I don’t 
even know the 

man.

Of course not!

I’m sure! You were there! 
You’re a Galilean! 

I don’t know what you 
are talking about.

Nie si aj ty je-
den z Ježišových 

učeníkov?

Neviem,  
o čom to ho-
voríš ― vôbec 
ho nepoznám!

Nie, naozaj!

Určite si jeden z nich. 
Veď si Galilejčan!

Nie, toho človeka  
nepoznám!

A ty nie si 
jeden  

z apoštolov?

48

Ježiš sa pozrie Petrovi 
do očí...

Nu mag je profeteren. 
Wie heeft je geslagen?

Cock-a 
doodle-doo.

Ráno Ježiša predvádzajú pred židovskú veľradu.

No, ty prorok ― povedz, 
kto ťa udrel?

Rúha sa a za to si  
zaslúži smrť!  

Nech ho Rimania odsúdia!
Sami hovoríte, že som.

Kikirikí!

Ak si Mesiáš, povedz nám to!

49
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Ježiša privádzajú k rímskemu vládcovi Pilátovi. Židovskí 
duchovní vyburcovali dav svojimi vymyslenými obvineniami 

proti Ježišovi. Ľudia kričia a obviňujú ho.

Wat zegt u op al die 
beschuldigingen? Zegt 

u niets?

Wat hebt u 
gedaan?

Ik ben 
gekomen 
om van de 

waarheid te 
getuigen.

Wat is waarheid?

Ik kan geen schuld in hem 
vinden. Het is feest. Wie 

zal ik loslaten: Barabbas, of 
deze koning van de Joden?

Prečo sa nebrániš? 
Azda nepočuješ, z čoho 
všetkého ťa obviňujú?

Čo si  
vykonal?

Prišiel som 
na tento 
svet, aby 
som vydal 
svedectvo  
o pravde.

A čo je tá pravda?

Ja na ňom nenachádzam 
žiadnu vinu... Sú veľkonočné 

sviatky ― koho vám mám 
prepustiť? Barabáša alebo 

židovského kráľa?

50

Barabbas! Kruisig hem! Hij geeft zich uit 
voor koning!What should I do 

with this Jesus?

Als u hem vrijlaat, 
bent u geen vriend 

van de keizer!

Jij kunt gaan, in 
ruil voor hem.

A tak Barabáša prepúšťajú, hoci 
spáchal počas vzbury vraždu.

… 37, 38, 39!

Ik ben onschuldig 
aan zijn bloed.

Heil, koning van 
de Joden!

Barabáša! Ukrižovať! Vydáva sa za kráľa!

Barabáša!

Ak ho prepustíš,  
nie si viac  

priateľom cisára!

… 37,  38, 39!

Na rukách nemám 
krv tohto muža...

Nech žije  
židovský kráľ!

Choď ― si voľný!

Ale čo mám 
urobiťs Ježišom?

51
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Kruisig hem! Away with him!

Kruisig hem!

Pilát teda vydáva Ježiša, 
aby ho ukrižovali. Chopia 

sa ho vojaci a Ježiš  
nesie svoj kríž ulicami  

Jeruzalema.

Ježiš niesol svoj kríž až na 
miesto zvané Lebka,  

po hebrejsky Golgota.

Vojaci pribíjajú Ježiša  
na kríž.

Hľa, človek! Ukrižuj ho!

Ukrižuj ho!

Ukrižuj ho!

52

Ik heb onschuldig 
bloed uitgeleverd.

Wat gaat ons dat aan? 
Zoek dat zelf maar uit.

Ježiš je ukrižovaný  
v strede medzi  

dvoma zločincami.

Judáša trápia výčitky  
svedomia...

Ik heb 
verkeerd 
gedaan.

Father, forgive 
them. They don’t 

know what they are 
doing.

Zradil som  
nevinného!

Čo nás do toho?  
To je tvoj problém!

Zhrešil som!

Otče, odpusť im, 
lebo nevedia,  

čo robia.

53
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Na kríži je nápis 
 v troch jazykoch:

JEŽIŠ NAZARETSKÝ,  
KRÁĽ ŽIDOVSKÝ.

Ježiš odmieta nápoj  
na zmiernenie bolesti. Vojaci žrebujú o jeho odev.

Is hij Gods Zoon? Laat 
hij dan van het kruis 

afkomen!

Save your-
self and us!

Remember me when you 
enter your kingdom!

Ik verzeker je: vandaag 
zul je met mij in het 

paradijs zijn.

Heb toch eerbied voor God! 
Wij krijgen ons verdiende 
loon. Maar hij heeft geen 

kwaad gedaan.

Iným pomáhal a sebe 
pomôcť nedokáže?

Ak si naozaj Syn Boží, 
zostúp z kríža!

To sa ani Boha nebojíš?  
My sme spravodlivo  

odsúdení, ale on neurobil  
nič zlé!

Amen, hovorím ti dnes, 
budeš so mnou v raji.

Zachráň 
seba i nás!

Spomeň si na mňa, keď prí-
deš do svojho kráľovstva.
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Napoludnie sa na celej zemi  
zotmelo.

Mária, Ježišova matka, a jeho 
učeník Ján stoja pri kríži.

I’m…thirsty.

Jullie zijn voortaan 
moeder en zoon.

Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij 

verlaten?

Father, I place my Spirit 
into your hands.

Het is… volbracht!

Od tejto chvíle ste 
matka a syn.

Bože môj, Bože môj, 
prečo si ma opustil?

Je dokonané!

Som smädný! Otče, svojho ducha  
odovzdávam do tvojich rúk.
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Ježiš zomiera o tretej popoludní.  
Vojak prebodáva jeho bok, z ktorého  

vyteká voda a krv.

In de oude boeken staat: 
‘Hij was als een lam dat 
geslacht zou worden…’

Was hij de messias die 
komen zou, of niet?

Kom, dan vragen we of we 
hem mogen begraven.

‘Hij werd mishandeld voor 
onze fouten, gedood voor 

onze zonden.’

Jozef z Arimatie a Nikodém sňali Ježišovo telo 
z kríža, pomazali ho vonnými masťami, zavinuli  

do plátna a uložili do hrobu. Ten uzavreli 
veľkým kameňom a zapečatili.

V knihách je napísané: 
“Bol vedený na smrť ako 

baránok!”

Bol to ten Mesiáš,  
ktorý mal prísť?

Poď,  spýtame sa, či ho 
môžeme pochovať.

Bol prebodnutý a zabitý  
za naše hriechy!  

A teraz je mŕtvy.

56

Po veľkonočnej sobote ide  
k zapečatenému hrobu  

niekoľko smútiacich žien...

Keď to počujú Peter a Ján, 
bežia k hrobu.

De steen is van het graf 
weggerold!

Waarom zoeken jullie de 
levende bij de doden? Hij 

is opgestaan! Vertel dat aan 
zijn leerlingen.

It’s completely 
empty.

Kameň je odvalený!

Čo sa stalo?

Prečo hľadáte živého medzi 
mŕtvymi? Vstal z mŕtvych. 

Choďte a povedzte to 
učeníkom!

Hrob je prázdny!
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V záhrade neďaleko hrobu...
Woman, why are you crying? 

Who are you looking for?

Heeft u hem weggehaald, 
tuinman?

Maria!

Master!

Pane, ak si ho odniesol ty, 
povedz mi, kam.

Mária!

Houd mij niet vast. 
Vertel iedereen dat 
ik terugga naar mijn 

Vader, die jullie Vader 
is. Naar mijn God en 

jullie God.

Nedrž ma! Odkáž  
mojim bratom, že 

vystupujem k svojmu 
Otcovi a k vášmu  

Otcovi, k svojmu Bohu 
a k vášmu Bohu.

Žena, prečo plačeš?  
Koho hľadáš?

Učiteľ!

58

V ten deň sa dvaja učeníci rozprávajú  
s okoloidúcim o Ježišovom ukrižovaní.

Počas jedla zrazu ich hosť 
zmizne...

Keď tu 
zrazu...

Hneď bežia za ostatnými učeníkmi.

Geloven jullie de profeten niet? Moest
 de messias niet lijden om zijn glorie te 

bereiken? Dat stond al in de boeken.
 Alles daarin slaat op hem.

But that 
was Jesus 
himself!

We hebben de 
Heer gezien!

We hebben de 
Heer gezien!

Neveríte teda prorokom?
Azda to všetko nemusel Mesiáš vytrpieť, 

pokým vojde do Božej slávy?  
To všetko je zapísané v knihách!

Videli sme Pána!

Mária  
s Petrom tiež!

Vrede voor 
jullie!

Mijn 
Heer en 

mijn God!

Geloven jullie niet 
dat ik het ben? 

Voel mijn handen en 
voeten.

Pokoj  
vám!

Môj Pán  
a môj 
Boh!

Neveríte, že som 
to ja?

Hľaďte na moje 
ruky a nohy.

Veď to 
bol predsa 

Ježiš!
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Ježiš sa zjavuje učeníkom 
ešte 40 dní. Dokonca 
aj vyše päťsto ľuďom 

naraz. Jeden deň učeníci 
lovia ryby na Galilejskom 

jazere...

No, we haven’t 
caught a thing!

Máte niečo  
na jedenie?

Gooi je netten dan aan de 
andere kant uit.

My good-
ness! What a 

catch!

Maar het is de Heer!

Meester! Komen jullie 
samen met mij 

eten?

To je Pán!

Majster! Poďte sa  
naraňajkovať.

Hoďte sieť  
na pravú stranu lode!

Nie, nechytili sme 
ani rybku!

To je teda 
úlovok!
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Peter, do you really 
love me?

Ježiš sa pýta Petra  
už tretíkrát...

Ja, Heer, u weet dat 
ik van u houd.

Zorg dan voor 
mijn schapen.

Áno, Pane, ty vieš,  
že ťa mám rád.

Follow me!

Staraj sa  
o moje ovečky.

En onthoud dit: ik ben altijd bij jullie, dag in, 
dag uit, totdat de nieuwe wereld komt!

A pamätajte: ja som s vami po všetky dni  
až do konca sveta!

Potom Ježiš opúšťa zem,  
je nesený hore do nebies.  

No raz sa vráti a bude 
súdiť všetky národy...

Peter, skutočne  
ma miluješ?

Nasleduj ma.

Daná mi je všetka moc na nebi aj 
na zemi. Choďte teda a získavajte 
mi učeníkov vo všetkých národoch 
a krstite ich v mene Otca i Syna 

i Svätého Ducha.

61
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Ježiš odišiel. Učeníci sa 
podľa jeho príkazu modlia 

v Jeruzaleme a čakajú 
na Ducha Svätého. Duch 

Boží na nich naozaj 
zostúpil ― ten istý, ktorý 

bol v Ježišovi, prebýva 
teraz v nich. Dáva im 

silu byť novými ľuďmi, 
ktorí odvážne podávajú 
svedectvá o Ježišovi.

Napriek všetkým úkladom sa šíri 
kresťanstvo po celom svete...

Toto slovo bude 
šírené okružnými 

listami:

Dnes sa Ježišovi nasledovníci  
po celom svete schádzajú,  
aby sa spolu modlili a čítali  

z Biblie. Lámu chlieb a podávajú 
si víno, aby si pripomínali 
Ježišovu smrť, ktorou ich 
vykúpil. Božiu lásku, ktorá 
prebýva v ich srdciach, 

rozdávajú druhým.

Prekonal smrť.  
Boh ho vzkriesil,  
a tak bol Ježiš 

prvý, kto vstúpil  
do Božieho 
kráľovstva!

Ježiš je Syn Boží!

On sám vzal 
na seba naše 

hriechy na kríž, 
aby sme zomreli 
hriechu a ožili 

spravodlivosťou. 
Jeho rany vás 

uzdravili!

62

Ježiš nám otvoril cestu 
k Bohu!

Be grateful for his love! 
Take it from him! And 

worship him!

Boh tak miluje svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, 
aby nikto, kto v neho verí, 

nezahynul, ale mal večný život.    

Ježiš ťa miluje! Buď 
vďačný a uctievaj ho!

63
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JEŽIŠ A TY
Ježišov príbeh sa ešte zďaleka neskončil. Ježiš sa stal priateľom mnohých ľudí ― 
nielen vtedy, ale aj dnes. Svet sa zmenil, veď už dávno necestujeme na oslíkovi, ale 
autom či lietadlom. Pre Ježiša to však nič neznamená. Stále ti je nablízku rovnako, 
ako keď chodil ulicami Izraela. Neviditeľý, ale práve taký skutočný. Chce byť tvojím 
priateľom, aby ťa počul a mal rád.

Chceš vedieť viac o Ježišovi a o tom, ako sa s Ním priateliť? Potom sa riaď týmito 
radami:

1.  Čítaj si sám Bibliu (začni napríklad Evanjeliom podľa Lukáša).
2.  Začni sa modliť (hovoriť s Bohom a načúvať mu).
3.  Rozprávaj sa s inými nasledovníkmi o Ježišovi a Biblii (Ježiš si praje, aby sa 

jeho nasledovníci od Neho učili prostredníctvom Biblie).

JEŽIŠ MESIÁŠ je výnimočný príbeh, lebo jeho rozprávanie sa ešte 
nekončí. Ježiš zvíťazil nad smrťou. Stále žije, a preto sú svedectvá ľudí o Ňom ne-
konečné a šíria sa po celej zemi.

Obsah tohto príbehu je prevzatý zo štyroch evanjelií Biblie. Ilustrácie sú na-
kreslené tak, aby sa prihovárali ľuďom z rôznych krajín a kultúr. Tento komiks 
bol vytlačený v mnohých jazykoch a jeho šírenie a preklady pokračujú ďalej.

Jesus Messiah ― The man who changes the world
Texts and Drawings: Willem de Vink
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Preklad © Advent-Orion, Vrútky
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nijakým spôsobom ― digitálnym alebo mechanickým vrátane kopírovania a nahrávania či ukladania v digitálnych 
knižniciach alebo informačných vyhľadávačoch.
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Jazyková redakcia Ľubica Brezovická Šebeková
Technická redakcia Miroslav Priehradný
V edícii Filip vydal Advent-Orion, s. r. o., Vrútky
Prvé vydanie, 2017
www.adventorion.sk
Vytlačil Alfaprint, Martin

ISBN 978 - 80 - 8071 - 203 - 7

Willem de Vink

JeŽIŠ MesIÁŠ 
Človek, ktorý mení svet

65



JEŽIŠ A TY
Ježišov príbeh sa ešte zďaleka neskončil. Ježiš sa stal priateľom mnohých ľudí ― 
nielen vtedy, ale aj dnes. Svet sa zmenil, veď už dávno necestujeme na oslíkovi, ale 
autom či lietadlom. Pre Ježiša to však nič neznamená. Stále ti je nablízku rovnako, 
ako keď chodil ulicami Izraela. Neviditeľý, ale práve taký skutočný. Chce byť tvojím 
priateľom, aby ťa počul a mal rád.

Chceš vedieť viac o Ježišovi a o tom, ako sa s Ním priateliť? Potom sa riaď týmito 
radami:

1.  Čítaj si sám Bibliu (začni napríklad Evanjeliom podľa Lukáša).
2.  Začni sa modliť (hovoriť s Bohom a načúvať mu).
3.  Rozprávaj sa s inými nasledovníkmi o Ježišovi a Biblii (Ježiš si praje, aby sa 

jeho nasledovníci od Neho učili prostredníctvom Biblie).

JEŽIŠ MESIÁŠ je výnimočný príbeh, lebo jeho rozprávanie sa ešte 
nekončí. Ježiš zvíťazil nad smrťou. Stále žije, a preto sú svedectvá ľudí o Ňom ne-
konečné a šíria sa po celej zemi.

Obsah tohto príbehu je prevzatý zo štyroch evanjelií Biblie. Ilustrácie sú na-
kreslené tak, aby sa prihovárali ľuďom z rôznych krajín a kultúr. Tento komiks 
bol vytlačený v mnohých jazykoch a jeho šírenie a preklady pokračujú ďalej.

Jesus Messiah ― The man who changes the world
Texts and Drawings: Willem de Vink
© 2017 The Grace Factory
Preklad © Advent-Orion, Vrútky
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto knihy nesmie byť bez písomného súhlasu vydavateľa reprodukovaná 
nijakým spôsobom ― digitálnym alebo mechanickým vrátane kopírovania a nahrávania či ukladania v digitálnych 
knižniciach alebo informačných vyhľadávačoch.

Preklad Katarína Popovičová, Jaroslav Beharka 
Jazyková redakcia Ľubica Brezovická Šebeková
Technická redakcia Miroslav Priehradný
V edícii Filip vydal Advent-Orion, s. r. o., Vrútky
Prvé vydanie, 2017
www.adventorion.sk
Vytlačil Alfaprint, Martin

ISBN 978 - 80 - 8071 - 203 - 7

Willem de Vink

JeŽIŠ MesIÁŠ 
Človek, ktorý mení svet

65



66

Ježiš Mesiáš
Človek, ktorý mení svet 

1,4 miliónov
kníh

 vytlačených vo viac  
ako 99 jazykoch

Willem de Vink

Kniha vykresľuje životný príbeh Ježiša. To je nadčasový 

príbeh, ktorý sa číta na celom svete. Táto kniha bola vytlačená 

vo viac ako 99 jazykoch s nákladom 1,4 milióna.

Životný príbeh Ježiša v Biblii je najpopulárnejší príbeh 

všetkých čias. Prečo je taký zvláštny? Ježiš povedal: „Milujte 

svojich nepriateľov“. On sám tak žil. Ako nevinný bol 

odsúdený na smrť ukrižovaním, ale vstal z mŕtvych a sľúbil 

rovnakú moc, každému, kto verí v neho. To je sila lásky, ktorá 

víťazí dokonca aj nad smrťou.
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