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Miért gyülekeznek az emberek a folyó mellé?

Térjetek meg, mert eljött az
Isten Királysága!

Kezdjetek új
életet!

minden fát amely nem terem jó
gyümölcsöt, kivágnak és tûzre
vetnek!

Az itélet fejszéje már a fák
gyökerén van...

Ezek szerint mindenkit kivágnak.
Nincs egyetlen igaz ember.

Pontosan! Isten itélete elôl nem
menekülhet senki. De utánam jön
majd valaki aki az egész életedet
megváltoztathatja.

Valld be, hogy bûnös vagy ha
mostantól fogva igazán masképpen
akarsz élni es merítkezz meg ebben
a vízben.

Mostantól megtisztultál
bûneidtôl és új életet
élhetsz.

A folyó melletti prédikatort az emberek Keresztelô
Jánosnak nevezik.

És akkor...

Nem rólam van szó. Én
csak az utat készítem
annak aki megmutatja
nektek, hogy kicsoda
Isten. Ô majd Szent
Szellemmel és tûzzel
keresztel benneteket.
Általa teljesen
megváltoztok!

Ekkor egy hang szól a mennybôl...

Engem... engem
kellene neked
megkeresztelned!

Most engedelmeskedj,
hiszen így teljesítjük
Isten akaratát.

Atyám, jöjjön el a Te
országod és legyen
meg a Te akaratod!

Igen, te vagy
az én
szeretett
fiam akiben
gyönyörködö
m!

Idôszámításunk kezdetekor hirdette Keresztelô
János a Messiás eljövetelét Izraelben. Izrael ebben
az idôben jelentéktelen része volt a nagy római
birodalomnak.
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A Jordán folyóban János rámutat Jézusra.

Az Izráelben élô
nép kiszolgáltatott
és nyomorog. Az
emberek áhitoznak
a Messiás után. Ô a
szabadító akirôl a
régi zsidó könyvek
jövendölnek. Általa
fog Isten igazsága
beteljesedni.

Bemerítkezése után Jézust Isten
Szelleme a pusztába vezeti.

Íme az Isten
báránya, aki
elveszi a világ
bûneit.

40 napon és éjszakán át a pusztában tartózkodik.
Egész idô alatt semmit sem eszik csak imával és
böjttel keresi Isten akaratát.

Jézus megküzd a Sátánnal, a sötétség fejedelmével, aki a halál és a
rombolás ura a földön.

Ahhoz, hogy gyôzedelmes legyen
Jézus, ismertetnie kell az
emberiséggel Isten akaratát és
tervét, hogy megmentse ôket a
halálbol.
Igen Atyám,
megteszem
amit Te
kérsz!

A Sátán el akarja Jézust csábítani küldetésébôl,
ezért kisérti meg a pusztában.
Ha valóban Isten fia vagy, akkor
változtasd ezeket a köveket
kenyerekké.

Ha valóban Isten fia vagy, akkor
ugorj le a templom tetejérôl
hiszen meg van írva, hogy az
angyalok hordoznak.

Igen, de az is
meg van írva,
hogy ne
kisértsd az
Urat, a te
Istenedet!

Hatalmat adok neked az egész
föld felett, ha leborulva imádsz
engem.

Nem! Mert meg van írva:
"Nem csak kenyérrel él az
ember, hanem minden igével
amely Isten szájából
származik!"

Ezek után a Sátán egy idôre
elhagyta Jézust és angyalok
seregei jöttek és szolgáltak neki.

Jézus Szent Szellemmel megtelve
visszatér Galileába, Izráel északi
részének eme sûrün lakott
tartományába ahol felnôtt.
Útközben néhány ember
csatlakozik hozzá. Kiváncsiak,
hogy valóban Jézus a Messiás,
akirôl a próféták már olyan régen
jövendeltek.
Távozz tôlem Sátán! Mert meg
van írva: "Az Urat a te Istenedet
imád és csak neki szolgálj!"

Kánában, valahol a galileai dombok között, mennyegzôt tartanak...

Jézus is jelen van néhány
barátaival és édesanyjával.

Az ünnep közben azonban...
Micsoda
szerencsétlenség!
Elfogyott a bor.

Tegyétek azt
amit Jézus
mond nektek!

Töltsétek meg a korsókat vízzel és
kóstoltassátok meg a
násznaggyal!

Víz? De hiszen ez bor! Méghozzá
milyen jó bor!

Kóstold meg! A
legjobb bort
utoljára
tartogattad.

?

Hogyan lehetséges ez? Ilyen jó bort még
nem is ittam. A víz borrá változott! A
legfinomabb borrá!

A názereti Jézus
cselekedte ezt!

Kicsoda Ô
tulajdonké
ppen?

Kapernaum virágzó halász falu a galeleai-tó partján. Itt kezdett Jézus
nyílvánosan Isten országárol beszélni.

Itt hívja el Jézus az elsô
tanítványait.

Mester egész este kint voltunk
halászni, de semmit sem fogtunk.

Péter, evezz a mély vízre es vesd
ki hálodat!

De hát, ha Te mondod...

Nem! Ez hihetetlen!

Jakab! János!
Jöjjetek! Életünk
legnagyobb
fogása ez!

Menj el tôlem Uram, mert én bûnös
ember vagyok.

Ne félj Péter!

Jöjjetek velem! Ember halászokká
teszlek benneteket.

Kövessete
k engem!

Boldogok a lelki szegények, mert
övék a mennyeknek országa.

Tanítványaival együtt Jézus bejárja
egész Galileát. Isten királyságáról
beszél az embereknek. Betegeket
gyógyít es gonosz szellemeket ûz
ki. Ennyi csoda lattán az emberek
meglepôdnek és sokan követik Ôt.
Más tartományokból és
Jeruzsálembôl is jönnek Ôt
meghallgatni. Jézus ajkán
csüngenek...

Boldogok, akik éheznek és
szomjaznak az igazságra, mert ôk
megelégednek.

Boldogok azok akik sírnak, mert
vígasztalást nyernek.

Boldogok vagytok ha én miattam
üldöznek és gyaláznak titeket.
Örüljetek es ujjongjatok mert
jutalmatok bôséges lesz a
mennyben!

Úgy cselekedj az emberekkel ahogyan
szeretnéd, hogy veled cselekedjenek.

Szeressétek ellenségeiteket és
imádkozzatok értük!

Tegyetek jót titokban, figyelem
felkeltés nélkül.

Aki kivánsággal tekint egy
asszonyra, máris paráznaságot
követett el vele szívében.

A test lámpása a szem. ha
tekinteted tiszta, az egész tested
világos lesz. Ha pedig tekinteted
gonosz, az egész tested
sötetségben van.

Senki sem szolgálhat két úrnak!
Választhatsz: Isten vagy a
gazdagság.

Ne aggódjatok a holnapért, hanem
keressétek elôször Isten országát
es minden mást ráadásul
megkaptok.

Ha megcselekszed azt amit mondok, olyan leszel
mint az ember aki kôsziklára építette a házát. Aki
pedig nem cselekszi amit mondok, hasonlít arra aki
homokra epítette házát.

Egy napon Kapernaumban nagy tömeg vette körül azt a házat amelybe
Jézus bement...

Mi törtenik ott?

A tömegen keresztül nem
tudunk hozzá menni.

Hagyjátok ôket! Nekik
nagy hitük van!

Akkor próbáljuk meg a
háztetôn keresztül!
Ágyastól, mindenestôl!

Hogyan mondhat ilyet?

Istent káromolja!
Egyedül csak Isten
bocsájthatja meg a bûnöket!

Mi könnyebb? Azt mondani a
bénának, hogy
"Megbocsájtattak bûneid" vagy
azt, hogy "Kelj fel"?

Megbocsátattak a te
bûneid!

A Messiásnak van hatalma a
bûnöket megbocsájtani. Tehát
mondom: "Vedd az ágyad, kelj
fel es járj!"

Nézzétek jár!
Csodálatos!

Igen, újra tudok
járni!

De nem mindenki örül Jézus
tetteinek. A vallási vezetôk élesen
figyelik, hogy betartja-e Jézus az
elôírt törvényeket.

Íme egy sorvadt kezû ember.
Szabad-e gyógyítani
szombaton?

Meg kell
szabadulnunk
tôle!

Nyújtsd ki a kezed!

Hurrá! Meggyógyultam!

A jeruzsálemi
vezetôket
értesíteni kell,
hogy ez az
ember tévútra
vezeti a népet!

Jézus tanítványaival a galileai tavon csónakázik.

Mester segíts!
Elsüllyedünk!

Miért féltek? Hol van a
hitetek?

Csendesedj
el! Nyugodj
meg!

Ezek után kikötnek a parton. De a hegy
oldalról...

ÁÁÁÁH!

Egy démonizált ember lakik a
hegyekben...
Most jönn!
Ó, júj-júj!

Nahát, Jézus!

Menj ki belôle te
tisztátalan szellem!
Mi közöm
hozzád
magasságos
Istennek fia?

Hogy hívnak?
Légió, mert sokan
vagyunk.

Hadd menjünk
bele a
disznócsordába
!

Menjete
k!

?

Teljesen
megszabadultam!

Menjetek!
Távozzato
k innen!

Veled mehetek?

Nem, maradj itt es mondd el
mindenkinek, hogy mi jót
tett veled Isten!

Bizony mondom nektek, a Fiú
önmagától semmit sem cselekedhet.
Csak azt teszi amit az Atya tesz. Nem
a magam akaratát cselekszem,
hanem annak akaratát, aki elküldött
engem.

Jézus rendszeresen visszavonul
csendességbe imádkozni.

Itt vannak a testvérek Péter és
András...

Egy esti imádkozás után Jézus
kiválasztja a 12 tanítványt. Elküldi
ôket kettesével es hatalmat ad nekik,
hogy hirdessék az Igét, gyógyítsanak
és démonokat ûzennek.

Jakab es testvére János...

Fülöp es Natanael...

Tamás es Máté (aki a római
megszállóknak vámszedôje
volt).

Taddeus és a másik Jakab...

Simon, az ellenállási harcos és
Júdás Iskariotes.

Menjetek. Aki befogad titeket az engem
fogad be, és befogadja azt aki elküldött
engem.

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés ezért
kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön
munkásokat az aratásba.
A 12 tanítvány lelkesedve tér vissza
küldetésébôl. Jézus vissza akar
velük vonulni beszélgetni, de a
tömeg nem hagyja.

Miközben Jézus prédikált és gyógyított, beesteledett...
Fülöp, honnan vegyünk kenyeret
ennyi éhes embernek? Ki adjon
nekik enni?

Nyolc havi kereset sem lenne
elég ahhoz, hogy mindenki
kapjon egy kenyeret.

Jézus hálat ad Istennek...

Itt van egy gyerek akinek 5 szelet
kenyere és 2 kis hala van. Ez az összes
ételünk.

Ezután a kenyér és a hal
szétosztásra kerül.

Ültessétek le az embereket
ötvenesével.

Emberek ezrei laknak
jól azzal az eledellel
amit Jézus megáldott...

Valóban Ô lehet a Messiás
akinek el kell jönnie!
Királlyá kell tennünk!

Nézzétek, 12
kosár eledel
megmaradt!

Most pedig küldjétek el a sokaságot! Azután
hajózzatok át a tó tulsó partjára. Én itt maradok
imádkozni a hegyen.

Késôbb...

Jááááj! Egy kísértet!
Ne féljetek! Én
vagyok!

Uram, ha valóban te vagy,
akkor parancsold meg,
hogy menjek hozzád a
vizen.

Jöjj
Péter!

Uram, ments
meg!

Péter miért
kételkedtél?

Mester mikor
érkeztél?
Sokan akarják Jézust királynak.
Azt remélik, hogy megszabadítja
ôket a rómaiaktól, akik
megszállták Izráelt. De
ugyanakkor Jézusnak egyre több
ellenséggel kell szembenéznie. Ôk
kritizálják és bûnösnek nevezik.
Sôt mi több: ellene uszítják a
népet, hogy ne hallgassanak rá.

Ne romlandó eledelért fáradozzatok,
hanem az örök eletet adó eledelért!

Én vagyok az örök életnek
kenyere. Az én testem az amit
oda adok, hogy újra élhessen a
világ.

Azért kerestek mert
kenyeret kaptatok
tôlem?

Hogyan adhatja oda az ember a
testét eledelül?
Üres fecsegés!

Vajjon ti is el akartok
menni?

Menjünk innét!
Félrevezeti a
tömeget!

Uram, kihez mennénk? Az
örök életnek beszéde nálad
van!

Késôbb elindul
Jeruzsálem felé.
Jézus ellenségeinek száma
egyre nô. Ezért ott hagyja
Galileát és egy kis
csoporttal Izráel más
részein folytatja munkáját.

GALILEA

JERUZSÁLEM

IZRÁEL
útközben...
Kinek mondanak engem az
emberek?

És ti?

Ti kinek mondtok
engem?

Azt gondolják, hogy
próféta vagy.

Te vagy a világ megváltója, az élô
Istennek fia!

Ne mondjátok el senkinek! A Messiásnak
Jeruzsálembe kell mennie ahol szenvednie kell és
meghalnia, majd a harmadik napon feltámad a
halálból.

Jeruzsálem falain kívül sokszor végeznek ki embereket. Legtöbbször keresztre
feszítik, ez a rómaiak borzalmas halál büntetése.

Ha valaki utánam akar jönni, akkor
tagadja meg magát és naponta vegye
fel keresztjét és kövessen engem.

Tudjátok meg, hogy csak egy
Isten létezik.

Mert aki meg akarja tartani az
életét, elveszti azt, aki pedig
értem elveszíti az eletét
megtalálja azt.

A legfontosabb, hogy Istent teljes szívbôl
szeressétek és embertársaitokat is úgy mint
magatokat.

Abban az idôben Izraelben a leprások külön
falvakban éltek. A lepra írtózatos és rettenetes
betegség. A fertôzöttek nem érintkezhettek az
egészséges emberekkel.

Ha leprások mentek az utakon,
akkor kiáltozva kellett
figyelmeztetniük a többi
járókelôket.

Leprás! Leprás!

Jézus! Mester! Könyörülj rajtunk!

A papnak? Hogy
megvizsgáljon bennünket?

És ott meg fogunk
gyógyulni?

Menjetek, mutassátok meg
magatokat a papnak!

?

!

Nézd!
Meggyógyultam!

Vajjon nem tizen tisztúltatok
meg? Hol a többi? Ôk nem
dicsôitik az Istent?

Hallelúja! Jó
az Isten!
Köszönöm!

Egészségesek
vagyunk!

Igen!

Kelj fel! Hited nem csak
meggyógyított hanem meg is
tartott.

Hiszen közismerten rossz emberekkel vállal
közösséget, a paráznákkal és az adószedôkkel
akik a rómaiakkal dolgoznak.

A Jeruzsálemi zsidó vezetôk
besúgókat küldenek, hogy
mindenhová kövessék és figyeljék
Jézust. Teljesen ellenzik
cselekedeteit.

Jézus szombaton is gyógyít...

Még a kisgyerekekrôl sem
feledkezik meg.

Gyógyulj meg!

Engedjétek hozzám a
gyerekeket, mert az ilyenekké
az Isten királysága.

A Messiás azért jött, hogy
megkeresse és megtartsa az
elveszetteket.

Jézust Betániába hívják, egy
Jeruzsálem melleti kis
falucskába. Lázár beteg. Ô és
lány testvérei, Mária és Márta jó
barátai Jézusnak. Amikor Jézus
megérkezik Betániába akkor
tudatják vele, hogy Lázár már 4
napja halott.

Uram!

Uram, ha itt lettél volna, nem
halt volna meg a testvérem!

Márta, testvéred újra feltámad.

Én vagyok a feltámadás és az
élet! Aki hisz énbennem, ha
meghal is él. Hiszed-e ezt Márta?

Igen Uram! Hiszem, hogy te vagy
az igért Megváltó, az Isten fia,
akinek el kellett jönni a világra.

Igen! Tudom, hogy feltámad a
feltámadaskor az utolsó napon.

Hová temettétek?
Uram, jöjj es lásd
meg!

Nézzétek,
Hát nem
mennyire
akadályozhatta
szerette Lázárt!
volna meg,
hogy Lázár
meghaljon?

De Uram, már szaga van, hiszen
4 napos...

A halottakat akkoriban gyolcsba csavarták és kô sírokba
helyezték.
Toljátok el a követ!

Atyám azért mondom ezt, hogy az
emberek itt elhigyék, hogy te
küldtél engem.

Meglátod Isten
dicsôségét.

Vegyétek le róla a gyolcsot és
engedjétek menni!

Lázár, jöjj ki!

A Jeruzsálemi zsidó vezetôk egyre nyugtalanabbak
Jézus és követôi miatt.

Ez az ember sok csodát
cselekszik.

Ha hagyjuk, hogy
csodákat tegyen
akkor a rómaiak
lépnek közbe.

Ok szétrombolják
templomainkat es
nemzetünket!

Gondolkozzatok. Jobb ha egy ember
hal meg az egész népért, minthogy
az egész nép egy ember miatt
elvesszen.

Ettôl a perctôl kezdve a zsidó
vezetôk keresték az alkalmat arra,
hogy Jézust átadják a rómaiaknak.
Egyedül a rómaiaknak volt joguk
halálbüntetést kiszabni és
végrehajtani.
Ezért kell Jézusnak
meghalnia!

Ezalatt Betániában ünnep van...

Mária!

Az a kenôcs egy
vagyont ér!

Inkább a
szegényeknek
adtuk volna az
árát!

Hagyd ôt békén, Judás! A
testemet készíti elô a
temetésemre!

Közeledett a Páska ünnepe. Nagy sokaság
utazik Jeruzsálembe.

A zsidó vezetôk készülnek Jézust
letartóztatni. Jézus mégis bemegy a
városba.

Az emberek ujjongva üdvözlik Ôt.

Áldott aki az ûr
nevében jön!

Izráel királya!

Hurrá!

Hurrá!

Mindenki Ôt követi!

Így nem fog megvalósulni
a tervünk!

A fôvárosi templom az ünnepi
Istentisztelet központjában áll.

De van-e olyan bárány amely
valóban képes az embereket
megszabadítani bûneiktôl?

Hirtelen megjelenik Jézus...

A Páska ünnepén bárányokat
áldoznak.

A bárányokat engesztelô
áldozatként feláldozzák, hogy
bûnbocsánatot nyerjenek.

Nagyban folyik a kereskedés és a pénzváltás a
templomban.

Isten háza az imádság
háza, de ti rablók
barlangjává tettétek!

Hamar meg kell szabadulnunk
tôle!

Ez az ember
veszedelmes, minden
szavára figyelnek.

Csellel kell elfognunk és
megölni!

De semmi esetre nem
az ünnep alatt. Nem
akarunk lázadást a
Páska ünnepén.

Mit fizettek, ha én a
kezetekbe adom Ôt?

Adunk érte 30 ezüstöt, egy
rabszolga árát.

Én kezetekbe adom Jézust!

Ô Judás, egy a
tanítványok
közül!

A Páska ünnep elôtti napokban
Jézus beszél a sokasághoz a
templomban, annak ellenére, hogy
a zsidó vezetôk megnehezítik a
dolgát.

A Páska ünnepi vacsorára tanítványai
egybegyûlnek a városban.

Ma este elérkezett a várva várt
pillanat!

Vágyva vártam arra, hogy
szenvedésem elôtt veletek együtt
megegyem a Páska vacsorát.

Mint szolgálo vagyok köztetek.

A hatalmasok uralkodnak az
emberek felett, de ti köztetek ne így
legyen.

A vezetô köztetek az legyen aki
mindenki szolgáloja.

Uram, te akarod megmosni az
én lábamat? Szó sem lehet
róla!

Ha nem moshatom meg
a lábad Péter, akkor
semmi közöm nincs
hozzád!

Ti mesternek és úrnak neveztek
és jól mondjátok, mert az
vagyok. Mégis megmostam a
lábaitokat. Így szolgáljatok ti is
egymásnak.

Judás, tedd meg
gyorsan amit tenned
kell!

Uram akkor mosd meg a
kezemet és a fejemet is!

Bizony mondom közületek egy elárul
engem.
Soha!

Aki már megfürdött
annak csak lábmosásra
van szüksége.

Ugye nem én vagyok az?

Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre.

Vegyetek es egyetek
ebbôl a kenyérbôl
amely az én testem.

Adok nektek új parancsolatot, úgy
szeressétek egymást mint
ahogyan én szeretlek benneteket.

Igyatok ebbol a pohárból, mert ez
az én vérem amely kiontatik
értetek. Így Isten új szövetséget
köt veletek.

Ha szeretitek egymást akkor
mindenki tudni fogja, hogy az én
tanítványaim vagytok.

Uram, bárhová követlek.
Az életemet adom érted!

Péter, mielôtt megszólal a
kakas, háromszor tagadod hogy
ismersz engem.

Kesô este, Jézus es tanítványai elhagyják a várost.
Judás nincs velük...

Én nem sokára elhagylak benneteket, de az Atya
elküldi nektek a Szent Szellemet. Ô segít nektek
és mindig veletek lesz.

Már ismeritek az utat ami oda
vezet ahová én megyek.

Atyám, ha lehetséges, akkor vedd el
ezt a szenvedést tôlem.

Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Senki sem mehet az Atyához hacsak
nem én általam.

Maradjatok itt. Én tovább megyek
imádkozni.

De azért ne úgy legyen ahogy én akarom,
hanem legyen meg a te akaratod!

Hogy aludhattok el ilyenkor?
Ébredjetek, mert közeledik az aki
elárul engem!

Ôt fogjátok el akit megcsókolok.

Üdvözlégy Mester!

Uram, ne
harcoljunk?

Judás, csókkal árulod el a
Messiást?

Nem!

Jézus hagyja, hogy elvigyék. Tanítványai
elszaladnak.

Jézust a fôpaphoz viszik, a zsidó vezetôk vezéréhez. Péter
es János messzirôl figyelik.

Péter bemegy a fôudvarba.

Hé, ugye te is vele voltál?

Nem, azt az
embert nem is
ismerem!

Nem közülük való vagy te is?

Ó, nem ember!

Bizony te is vele voltál! Te
galileai vagy!

Nem tudom, hogy
mirôl beszéltek!

KUKURIK
ÚÚÚ!

Rajta! Prófétáld meg, hogy ki
ütött meg!

Reggel Jézust a zsidó nagytanács elé állítják.
Te vagy az
Isten fia?

Te mondtad.

Istenkáromlás! Megérdemeli a
halált. Hadd itélkezzenek felette
a rómaiak.

Jézust Poncius Pilátus Izráel római helytartójához vezetik. A zsidó
vezetôk felbújtatják ellene a tömeget. Ordítozva midennel vádolják.

Nem felelsz a vádakra? Semmit?

Mi rosszat
tettél?

Én nem találok benne semmi
hibát. Mivel most a Páska ünnepe
van kit engedjek el; Barrabást
vagy Jézust, a zsidók királyát?

Az igazságról
tettem
bizonyságot.

És mi az igazság?

Barrabást!
Barrabást!

De hát mit tegyek
ezzel a Jézussal?

Feszítsd keresztre!
Királynak hiszi magát!

Ha szabadon bocsátod,
akkor nem vagy a császár
barátja!

...37,38,39!

Elmehetsz, helyette
szabadultál meg.

Barrabást szabadlábra helyezik, holott
politikai gyilkosság miatt itélték halálra.

Mosom kezeimet, mert ártatlan
vagyok az Ô vérétôl.

Éljen a zsidók királya!

Nézzétek, íme az ember!

Feszítsd keresztre!

Feszítsd keresztre!

Feszítsd keresztre!

Pilátus aláírja a halálos
itéletet. A keresztre feszítés
írtózatos halált jelentett.
Jézus a vállán hordozza a
keresztet Jeruzsálem utcáin.

A kivégzôhely a város kapuin
kívül volt. Ezt Golgotának
nevezték, a koponya helye.

Itt a katonák a keresztre
szögezik Jézust.

Közben Judás megbánja tetteit.

Ártatlan vért
árultam el.

Mi közünk hozzá?
Ez már a te gondod!

Vétkeztem.

Jézust keresztre feszítik két bûnözô
közé.
Atyám bocsáss meg nekik
mert nem tudják, hogy mit
cselekszenek.

Három nyelvû felirattal tablát
helyeznek a keresztre amelyen
ez áll: A názereti Jézus, a zsidók
királya.

Jézus nem fogad el semmilyen
érzéstelenítô italt.

A katonák sorsot vetnek a
köntösére.

Igen! Másokat
megtudott
menteni?

Ha Isten fia vagy akkor
gyere le a keresztrôl!

Mentsd meg
magad és
bennünket is!

Legalább az Istent tiszteld. Mi
megérdemeljük a
halálbüntetésünket, de Ô soha
semmi rosszat nem tett.

Emlekezz meg rólam amikor
eljössz a te királyságodba!

Bizony mondom neked,
még ma velem leszel a
paradicsomban.

Délben olyan sötet lett mintha
napfogyatkozás lenne.

Jézus keresztjénél áll anyja és János, egyik
tanítványa.

Mostantól anya es fia
vagytok.

Szomjas... vagyok!

Istenem, Istenem, miért hagytál
el engem?

Ez... elvégeztetett.

Atyám, a te kezedbe helyezem a
lelkemet.

Delután háromkor meghal Jézus. Egy katona lándzsával
átszúrja az oldalát amelybôl víz és vér folyik ki.

Ahogy az írásokban meg van
írva: Ô a meszárszékre hurcolt
bárány.

Gyerünk, kérdezzük meg, hogy
eltemethetjük-e.

Ô a mi bûneinkért töretett meg
és kapott sebeket. De most már
meghalt.

Vajjon Ô volt-e a Messiás akinek
el kellett jönni?

Arimátiai József és Nikodémus elviszik Jézus
holttestét, bebalzsamozzák, gyolcsba
csavarják és olyan sírba teszik amit elzárnak
egy hatalmas kôvel.

A Páska utáni kötelezô
nyugalmi idôszak után nehány
asszony a lepecsételt, lezárt sír
felé tart...

Miért keresitek az élôt a halottak
közott? Ô feltámadt. Menjetek,
mondjátok el tanítványainak!

Valaki elgörgette
a követ!

Amikor Péter es János
meghallja azonnal a sírhoz
szaladnak.

Teljesen üres!

Mi törtent itt?

Kint a sírkertben...

Asszony, miért sírsz? Kit
keresel?

Mária!
Uram, te vitted el Ôt?

Ne érints meg. Mond meg
tanítványaimnak, hogy
felmegyek az én Atyámhoz
és a ti Atyátokhoz, az én
Istenemhez, és a ti
Istenetekhez.

Mester!

Jézus két elkeseredett tanítványa egy idegen utazóval
beszélgetnek a Mester kivégzésérôl...

Vacsora közben az ismeretlen
férfi hirtelen eltûnik a szemük
elôl...

Nem hisztek a prófétáknak? Hát nem
szenvednie kellett a Messiásnak ahhoz, hogy
megdicsôülhessen? Mind ez megvan írva.

Azonnal útra kellnek, hogy megkeressék Jézus
többi követôit.

Mária es Péter
is látták!

Láttuk az Urat!
De hát ez
Jézus volt!

Hirtelen...

Békesség
nektek!

En Uram
es én
Istenem!

Miért kételkedtek abban,
hogy én vagyok az?
Nézzétek meg kezeimet és
lábaimat!

Van valami ennivalótok?

Nincs, ma még semmit
sem fogtunk!

Negyven napon keresztül
megjelenik Jézus követôinek.
Rajtuk kívül még egy ötszáz fôs
tömegnek is megjelenik egyszerre.
Egy nap nehány apostol halászik a
galileai tavon...

Húha, micsoda
fogás!

Vessétek ki hálôitokat a hajó
másik oldalára!

Mester!

Nem jöttök velem
enni?

De hát ez az Úr!

Péter, valóban szeretsz
engem?

Jézus háromszor teszi fel
Péternek ezt a kérdest...

Igen Uram. Tudod, hogy
szeretlek.

Kövess
engem!

Nekem adatott minden hatalom
mennyen es földön. Menjetek a világba
és tegyetek tanítványokká minden
népet. Merítsétek be ôket az Atyának, a
Fiúnak es a Szent Szellemnek nevében.
Tanítsátok meg ôket, hogy megtegyék
mind azt amit én mondtam nektek.

Ôrizd a juhaimat!

Jegyezétek meg jól: Én veletek vagyok minden
nap a világ végéig.

Az Úr Jézus miután ezeket mondta
felment a mennybe. Megigérte, hogy
majd visszajön minden embert
megitélni.

Jézus elment. A tanítványok
imádkozva vártak Jeruzsálemben.
Késôbb Isten Szelleme, betölti ôket.
Ugyan az a Szellem, amely eddig
Jézusban lakozott, most bennük is
él. O új emberré teszi ôket,
olyanokká akik erôvel tesznek
Jézusról bizonyságot.

A halál nem tudta
Jézust legyôzni. Isten
feltámasztotta es
Úrrá tette minden
felett. Ô lett a
Messiás.

Jézus követôi minden ellenállás ellenére
hírdettik az evangéliumot.

Jézus Isten Fia!

Ezt az üzenetet leveleken
keresztül is kijelentették:
Ô hordozta a mi
bûneinket az Ô
testében amikor
meghalt a kereszten.
Ezért meghaltunk a
bûnnek, és
mostantól fogva ugy
élhetünk ahogyan
Isten kéri tôlünk.

Most is összegyulnek Krisztus
követôi világszerte. Együtt
imádkoznak és olvassák a Bibliát.
Jézus halálára emlékeznek amikor
megtörik a kenyeret és isznak a
borból. Isten akarata az, hogy
megosszák az Ô szeretetét ami a
szívükben él mind azokkal akik
között élnek.

Jézus lehetôve tette Isten
akaratát az emberiség
számára.

Jézus szeret minket!
Legyel hálás es imadd Ot!

Ugy szereti Isten a világot, hogy
az Ô egyetlen Fiát adta.
Mindenki aki Ôbenne hisz már
nem fog elveszni hanem örök
élete lesz.

Tobbet Jézusról
Az evangéliumokat négy szemtanú írta, akik Jézust jól
ismerték és követték. Az evangéliumokat a Bibliában
megtalálod. Olvasd te is gyakran a Bibliát!
MÁTÉ
Máté egyike volt Jézus 12 tanítványának. Jézus ôt
Kapernaumban, a vámszedô asztal mellôl szólította el.
Az emberek nagyon csodálkoztak azon, hogy Jézus még
a vámszedôkkel is barátkozik.
Máte sok olyan törtenettel ismertet meg bennünket
amelyeket személyesen átélt.
MÁRK
Márk csak egy rövid evangéliumot írt (evangélium jó hírt
jelent). Még gyerek volt amikor Jézus Izráelben
munkálkodott. Márk sokat utazott együtt Péterrel, aki
egyik levelében „fiam”-nak nevezi.
Márk kesôbb Pállal utazott együtt. Pál hozta át az
evangéliumot Europába.
LUKÁCS
Lukács nem volt jelen amikor az általa leírt események
megtörténtek. Görög orvos volt aki csak kesôbb lett
Jézus tanítványa. Megtérese után Pállal sokat utazott
együtt. Lukács sok szemtanút felkeresett, hogy
evangéliumában minél több megtörtént eseményrol
pontos tudósítást megírhasson. Ô jegyezte le az elsô
keresztyének között szerzet tapasztalatait is, hogy
hogyan alakultak az elsô keresztyén gyülekezetek. A
Bibliában ezt a könyvet az „Apostolok Cselekedetei”
néven találhatjuk meg.

JÁNOS
János a kereszt alatt is hûségesen Jézus mellett
maradt.
Evangéliuma befejezéseként a következôket írta:
„Jézus sokkal több csodát is tett, és sokkal több dolgot
is cselekedett. De én ezeket írtam le, hogy általuk
higyjétek, hogy Jézus valóban a Messiás. Ha ezt hiszed
akkor örök életed van.”
János élt legtovább a tanítványok közül. Idôs korábban
látomást kapott Jézusról, Isten dicsoséges Fiáról, amint
a mennyben uralkodik. Ezek a látomások a „Jelenések
Könyvében” vannak megírva. Ez a Bibliai könyv képet
ad nekunk az utolsó idôkrôl is.

ÉS TE?
A Jézusról szóló történet még nem ért véget. Az
évszázadok során sok ember életében, folytatódott ez a
történet és természetesen a Te életedben is tovább
folytatódhat.
Jézus megakarja mutatni az Ô szeretetét hogy így
megismerhesd az Ô mennyei Atyját, Istent. Ezt ma is
úgy teszi mint ahogyan az elsô tanítványaival tette
regen: Elküldi az Ô Szent Szellemét, hogy benned éljen
es teljesen megváltoztassa az életed.
Ahol eddig sötétség volt, ot világosság lesz. Ami eddig a
halálra mutatott, most az örok életre ad kilátást.
Jézusnak köszönhetôen lehet valósággá Isten terve a te
életedben is, kegyelembôl.
Isten áldjon ebben!

A „JÉZUS
JÉZUS A MESSIÁS ” egy képes regény ami Jézus életét és munkáját mutatja
be. Igen, azért ebben a képregényes formában, hogy a négy Bibliai evangéliumra
alapozott történet minél több fiatalhoz eljuthasson ebben az új generációban. Ez
a képregény különös kivonata a legfontosabb történetnek ami valaha is
elhangzott. A párbészedek modern nyelven iródtak, de így is hûek maradtak
forrásukhoz, a Bibliához. A „JÉZUS A MESSIÁS” azért is különös történet, mert
nincs vége: Jézus ugyanis legyôzte a halált és ma is él, és elérhetô mindenki
számára aki követni akarja Ôt.
Willem de Vink, Holland rajzoló 1957-ben Utrechtben született, és mind a szöveg
mind a rajzok az ô keze munkái. Willem de Vink szövegíróként és televíziós
alkotóként is jól ismert. A „JÉZUS A MESSIÁS” c. képregénye több nyelven is
megjelent.
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