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Prawdziwa historia Jezusa, Zbawiciela ludzi, który przyszedł na 
świat i umarł dwa tysiące lat temu, ale zmartwychwstał i po dziś 
dzień działa swoją nadprzyrodzoną mocą i łaską w życiu każdego 
człowieka. Nikt nie dokonał tak niezwykłych czynów jak On i nikt 
nie głosił równie doniosłych nauk. Gdziekolwiek się pojawił, tam 
działy się cuda – uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych. Nikogo 
nie pozostawiał obojętnym. O Jezusie opowiedziano już więcej niż 
o kimkolwiek innym w całych dziejach ludzkości i opowiada się 
wciąż na nowo, bo Jego historia pozostaje aktualna, poruszająca 
i inspirująca.

Komiks ukazał się w ponad 180 językach i 2 milionach egzemplarzy 
na całym świecie. Doskonałe ilustracje wiernie oddają realia epoki, 
a uzupełniający je tekst zachowuje wierność przekazowi Ewangelii. 
Książka zawiera też objaśnienie pojęć religijnych i dodatkowe in-
formacje historyczne. Dzięki niej teraz również Ty możesz stać się 
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JEZUS MESJASZ
NAJWSPANIALSZA HISTORIA WSZECH CZASÓW

Willem de Vink

KIM JEST JEZUS MESJASZ?

Jezus żył 2000 lat temu w Izraelu. Mówimy o Nim „Jezus 
Chrystus”, co znaczy „Jezus Mesjasz”, ale też „Jezus Król”. 
A jednak jest On nie tylko królem.  Jest również „Synem 
Bożym” i „Synem Człowieczym”, co znaczy, że należy i do 
Boga, i do ludzi. Historia życia Jezusa została opisana w 
Biblii i jest najwspanialszą historią wszech czasów.

CZASY JEZUSA

Nasza era rozpoczyna się narodzinami 
Jezusa. W tych odległych czasach ludzie 
podróżowali piechotą lub na ośle czy 
wielbłądzie, czasami konno. Duże obszary 
Europy, Bliskiego Wschodu i północnej 
Afryki były okupowane przez imperium 
rzymskie. Większość ludzi nie umiała 
czytać i pisać, choć Żydzi w Izraelu umieli. 
Byli oni nazywani „narodem Księgi”.

Bóg przemawia w Księdze, Biblii. Jest On 
Stwórcą wszystkiego, co istnieje, i chce 
być przyjacielem wszystkich ludzi. Jezus 
pokazał to bardzo jasno!

NARODZINY JEZUSA

Matka Jezusa Maryja nie była zamężna, kiedy Jezus został poczęty. 
Bóg sprawił, że jako Dziewica poczęła i porodziła Syna. Cud ten 
był zapowiedziany w księgach napisanych na długo przed Jego 
narodzeniem. Jezus nie urodził się jako ktoś wielki czy bogaty. 
Urodził się w stajni, ponieważ żadne inne miejsce nie było 
dostępne. 
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CO TO JEST...

Anioł: niewidzialny posłaniec Boga (str. 5).

Biblia: Księga ksiąg, orędzie zbawienia; 
mówi o tym, jak Bóg odkupił ludzi.

Błogosławieństwo: jest uwielbieniem 
Boga i modlitwą o Jego dary.

Duch Święty: Trzecia Osoba Trójcy 
Świętej, która od Ojca i Syna pochodzi i 
jest równa Ojcu i Synowi (str. 58).

Grzech: świadome przekroczenie 
przykazania Bożego lub kościelnego; 
grzech ciężki sprowadza utratę łaski 
uświęcającej i karę wieczną (str. 4). 

Jezus: imię Syna Bożego oznaczające 
„Bóg zbawia”.

Komunia/wieczerza: Jezus w 
przeddzień śmierci ustanowił sakrament: 
przemienił chleb i wino w swoje Ciało 
i Krew i polecił spożywać je na Jego 
pamiątkę (str. 41).

Królestwo Boże: udział w zbawieniu, 
którego z woli Bożej dostępuje się we 
wspólnocie ludu Bożego już na ziemi, a 
które pełnię osiąga w niebie.

Krzyż: narzędzie tortur; jest symbolem 
zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i chlubą 
Jego wyznawców (str. 25, 50).

Mesjasz: hebrajskie słowo oznaczające 
„namaszczony Król”; tłumaczone na grekę 
jako „Chrystus” (str. 52, 55).

Modlitwa: rozmawiasz z Bogiem; 
mówisz do Niego i słuchasz, co On mówi 
do ciebie (str. 18, 19, 42).

Ponowne przyjście: pewnego dnia 
Chrystus powróci w chwale; nastąpi 
ostateczny tryumf Boga, a każdy 
człowiek będzie osądzony według 
swoich czynów (str. 57).

Przebaczenie: Bóg przebacza, kiedy 
żałujemy za grzechy i chcemy się 
zmienić. Przez skruchę i 
zadośćuczynienie wchodzimy na drogę 
pojednania z Bogiem, a On przez 
rozgrzeszenie udziela nam przebaczenia 
i spokoju (str. 58).

Syn Boga: Jezus, Druga Osoba Trójcy 
Świętej, Bóg-Człowiek, który przyszedł 
na ziemię i stał się człowiekiem.

Szatan: duch, który świadomie odrzucił 
Boga, dając początek wiecznemu 
zatraceniu.

Uczeń: naśladowca Jezusa (str. 18).

Wiara: uznanie za prawdę tego co  Bóg 
objawił, a Kościół podaje nam do 
wierzenia (str. 58).

Wielkanoc: uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego (str. 38-
54).

Zmartwychwstanie: Jezus 
zmartwychwstał. Pewnego dnia wszyscy 
zmartwychwstaną: na nowo otrzymają 
życie i ciała (str. 53–57).

Życie wieczne: to zwycięstwo nad 
śmiercią, życie z Jezusem na zawsze 
(str. 23, 29-30, 59).



IZRAEL W CZASACH 
JEZUSA

Stolica: Jerozolima

Prowincje: Galilea, Samaria, Judea

Powierzchnia: około 28 000 km2

Klimat: podzwrotnikowy

Polityka: od 63 r. p.n.e. (przed Chrystusem) 
Rzymianie kontrolują Izrael.

Rząd: Poncjusz Piłat – prokurator rzymski, 
zarządza Izraelem. Tyberiusz – rzymski cesarz, 
jest jego zwierzchnikiem.

Religia: judaizm. Żydzi posiadają świątynię w 
Jerozolimie. Kapłani sprawują tam obrzędy re-
ligijne, a nauczyciele (na przykład faryzeusze) 
nauczają ludzi z Biblii. 

Języki: hebrajski (język Żydów), łacina (język 
Rzymian), grecki (język międzynarodowy).

JUDEA

SAMARIA

GALILEA

JEROZOLIMA

JORDAN

MORZE 
GALILEJSKIE

NAZARET

KAFARNAUM

BIBLIA

Historia Jezusa zapisana jest w Nowym 
Testamencie. Żadna inna książka nie była i nie 
jest czytana częściej niż Biblia. Składa się ona z 
wielu ksiąg. Spisywano ją przez 1500 lat, a w 
ostatecznej formie powstała około 1900 lat temu. 
Zawiera historie opowiadające o tym, jak Bóg 
działa w życiu ludzi. Historia Jezusa w najlepszy 
sposób opisuje, kim jest Bóg.
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HISTORIA JEZUSA

Biblia zawiera 4 księgi Ewangelii, które opisują 
życie Jezusa. Swoje nazwy biorą od imion ich 
autorów. Każdy z nich żył w czasach Jezusa.

1. Mateusz – uczeń Jezusa. Był poborcą 
podatków. Opisuje, w jaki sposób Jezus odnosił 
się do narodu Izraela (Żydów).

2. Marek – za czasów Jezusa był nastolatkiem. 
Najwięcej pisze o cudach, których dokonał Jezus.

3. Łukasz – był lekarzem. Nie znał Jezusa 
osobiście. Łukasz opisuje, jak Jezus odnosił się do 
ludzi.

4. Jan – był uczniem Jezusa. Mówi głównie o tym, 
kim był Jezus. Jezus jest Bogiem, który stał się 
człowiekiem, aby uwolnić ludzi od ich grzechów.

ŚMIERĆ JEZUSA I JEGO 
ZMARTWYCHWSTANIE

Dlaczego Jezus umarł? 
Wyjaśnienie jest podane w Biblii. 

Wszyscy ludzie czasami czynią coś złego. 
Popełniają grzechy, czyny, których Bóg nie 
aprobuje i które Go zasmucają. Grzechy powodują, 
że ludzie nie mogą żyć w przyjaźni z Bogiem.
Dlatego właśnie przyszedł Jezus. Z własnej woli 
przyjął na siebie karę za nasze grzechy. Karą tą 
była śmierć. Ponieważ Jezus umarł za nas, 
możemy ponownie stać się przyjaciółmi Boga. 
Musimy jednak przeprosić Go za nasze złe 
postępowanie. 
Jezus powstał z martwych. Bóg Go ożywił. W tym 
akcie Bóg pokazał, że jest silniejszy niż śmierć.
Jezus teraz przebywa z Ojcem. Ponieważ jest 
żywy, może być zawsze naszym przyjacielem. 
Jezus chce pomóc nam żyć tak, jak chce tego Bóg. 

CUDA JEZUSA

Jezus dokonał wielu cudów. Biblia mówi o ponad 
40 uzdrowieniach. Przez te uzdrowienia Jezus 
objawił Bożą moc i miłość oraz to, że Bóg chce 
pomóc ludziom i dać im szczęście.



Przygotujcie się! Oto  
Królestwo Boże jest  

już blisko!

Dlaczego ci ludzie gromadzą się nad rzeką? 



Zacznijcie żyć inaczej! Nie uda wam się uciec 
przed Bogiem! Topór Jego 
sądu jest już przyłożony 

do korzeni waszych drzew. 

Słyszycie to?! Czy 
nasze życie nie jest
wystarczająco dobre?

Nikt nie uniknie Bożego sądu. 
Po mnie nadejdzie ktoś, 
kto może przemienić was 
zupełnie. On was zbawi!

Zostałeś oczyszczony, 
a teraz idź i rozpocznij 

nowe życie. 

Drzewo, które nie 
wydaje dobrego owocu, 

zostanie ścięte i wrzucone 
w ogień! 

Jeżeli chcesz  
zmienić swoje życie, 

wyznaj grzechy i wejdź 
do tej wody, aby być 

ochrzczonym.



Człowieka przemawiającego nad rzeką 
nazwano Janem Chrzcicielem. 

Wtem…

Ja nie jestem tu 
ważny. Ja tylko 
przygotowuję 

drogę Temu, kto 
pokaże nam, jaki 

jest Bóg. 
On ochrzci was 

Duchem i ogniem. 
Ten chrzest 

przemieni was 
zupełnie. 

To ja… 
powinie-
nem być 

ochrzczo-
ny przez 
Ciebie!

Po prostu Mnie 
ochrzcij! Tego 

chce Bóg. 

Ojcze, niech 
przyjdzie Twoje 
Królestwo, niech 
spełni się Twoja 

wola!

Oto mój 
ukochany 

Syn, źródło 
mojej 

radości! 

Niespodziewanie 
zabrzmiał głos 
z nieba…



Jan Chrzciciel przygotowuje naród 
Izraela na przyjście Mesjasza Króla. 
W tym czasie światem rządzą 
Rzymianie. Izrael jest jedynie małą 
częścią imperium rzymskiego.

Nad rzeką Jordan Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa i mówi:

Jezus przebywa tam przez 
40 dni i nocy. Nie je, modli 
się. Przygotowuje się do  
powierzonego Mu zadania.

Jezus sprzeciwia się szatanowi, niewidzialnemu władcy 
ciemności. Ten wróg Boga i ludzkości sieje nienawiść, 
zniszczenie i śmierć. 

Jezus ma wypełnić Boży 
plan. Bóg chce uwolnić 
ludzi od strachu, 
potępienia i śmierci. 

Duch Boży 
prowadzi 
Jezusa na 
pustynię.

Ludzie w Izraelu 
z utęsknieniem 

oczekują 
Mesjasza Króla. 

W starych 
księgach prorocy 
przepowiedzieli 
Jego nadejście. 
Mesjasz sprawi, 
że zatriumfuje 
sprawiedliwość. 

JEROZOLIMA

NAZARET

KAFARNAUM

KANA

JUDEA

GALILEA

IZRAEL

JO
RD
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Popatrzcie, oto Bara-
nek od Boga, który 
zostanie złożony w 
ofierze. On odkupi 
grzechy świata!

Tak, 
Ojcze! 
Chcę 

wypełnić 
Twój 
plan. 



Ale szatan szepcze Jezusowi słowa, które 
mają odciągnąć Go od Bożego planu. 

Po kuszeniu, szatan 
odchodzi na jakiś czas od 
Jezusa, zaś aniołowie 
przychodzą i Mu usługują.  

Jeżeli jesteś Synem Boga, to 
zamień te kamienie w chleb!

Jeżeli jesteś Synem 
Boga, udowodnij to! 

Skocz z dachu świątyni. 
Czy nie jest napisane, 

że aniołowie Cię 
pochwycą i uratują?

Popatrz! Dam Ci 
wszelką władzę na ziemi. 

Ale uklęknij i oddaj 
mi pokłon. 

Nie! W Piśmie 
Świętym jest 

napisane: nie samym 
chlebem żyje człowiek, 

ale wypełnianiem 
Bożych poleceń.

Jezus, napełniony Duchem 
Bożym, powraca do 

rodzinnej Galilei. Po drodze 
przyłączają się do Niego 

ludzie, ciekawi, czy jest On 
rzeczywiście Mesjaszem 

Królem. 

Nie! Jest 
napisane: 

nie będziesz 
kusił Boga.

Odejdź szatanie! Jest 
napisane: jedynie Boga 
uwielbiaj i tylko Jemu 

służ!



W miasteczku zwanym Kana trwa wesele… Jezus również jest na 
weselu, razem z Matką i 
przyjaciółmi…



W czasie wesela… 

?

Woda? Przecież to jest 
wino! Najlepsze wino!

Spróbujcie! Trzymaliście 
najlepsze wino na sam 

koniec?

Jezus z 
Nazaretu 

dokonał tego!

Jak to 
możliwe? 
Skończyło 
się wino!

Zróbcie to, 
co powie 

wam Jezus!

Napełnijcie wielkie 
dzbany wodą i niech 
gospodarz wesela jej 

spróbuje.

Niesamowite, co za wesele! 
Woda zamieniła się w wino, 

najlepsze wino!
Kim On 
jest? 



Kafarnaum to bogata rybacka wioska położona nad Jeziorem 
Galilejskim. Tutaj Jezus zaczyna nauczać o Królestwie Boga!

Tutaj także Jezus wybiera 
swoich pierwszych uczniów… 

Piotrze, wypłyń na głęboką 
wodę i tam zarzuć sieci.

Panie, pracowaliśmy 
całą noc i nie złapaliśmy 

ani jednej ryby.

Ale skoro Ty tak mówisz… 

Co? Nie wierzę!



Panie, odejdź ode mnie! 
Jestem człowiekiem 

grzesznym.

Jakubie! 
Janie! 

Podpłyńcie 
i pomóżcie! 
Takiego po-
łowu jeszcze 

nigdy nie 
miałem!

Nie bój się, Piotrze! 
Od teraz będziesz 

łowił ludzi!

Chodź za Mną!



Jezus przemierza 
północny Izrael razem 

ze swoimi uczniami. Uczy, 
że Królestwo Boga

 nadchodzi. Jego słowa 
są pełne mocy i łaski. 
Uzdrawia chorych i 

uwalnia ludzi od demonów. 
Wielu ludzi idzie za Nim. 

Pochodzą z różnych 
miejscowości; wielu 
z Jerozolimy, stolicy 

Izraela.

Szczęśliwy, kto pragnie 
Bożej dobroci. Otrzyma 

jej wiele.

Szczęśliwy, kto się smuci. 
Otrzyma bowiem 

pocieszenie. 

Szczęśliwy ten, kto potrzebuje Boga. 
To on zobaczy odnowiony świat.

Szczęśliwy ten, 
który czyni pokój, 

bowiem będzie nazwany 
Dzieckiem Bożym.



Postępujcie z 
innymi tak, 

jakbyście chcieli, 
aby postępowano 

z wami! 

Kochajcie swoich 
nieprzyjaciół i módlcie 

się za nich!

Czyniąc dobro, róbcie to w 
tajemnicy, nie po to, aby 

was podziwiano.

Nikt nie może 
służyć dwóm 
panom. Albo 
służysz Bogu, 
albo Mamonie.

Kto spogląda na kobietę i 
pożąda jej, już zgrzeszył 

w swoim sercu.

Oko daje światło całemu 
ciału. Jeżeli twoje oko 

jest czyste, całe 
twoje ciało będzie jasne. 
Ale jeżeli patrzysz źle 
na innych, to żyjesz 

w ciemności. 

Postępujcie zgodnie z moimi słowami, a będziecie jak 
człowiek budujący dom na mocnym fundamencie. Robiąc 

inaczej, będziecie budować na piasku.

Nie przejmujcie się jutrem. 
Szukajcie najpierw Boga 
i wypełniania Jego woli. 
Reszta będzie 
wam dana.



Pewnego dnia ludzie gromadzą się wokół i w domu Jezusa 
w Kafarnaum…

Nigdy się tam nie 
dostaniemy.

Twoje winy zostały 
przebaczone!

Co łatwiej powiedzieć: 
„twoje winy są 

przebaczone” czy 
„wstań i chodź”? 

Może 
przez dach, 
na noszach.

Co tam 
się 

dzieje?

Zostawcie ich, jego 
przyjaciele mają wielką 

wiarę!

Słyszeliście to? Jak On 
śmie tak mówić! 

Bluźni przeciw 
samemu 
Bogu! Tylko Bóg może 

przebaczać 
winy!

Mesjasz Król ma władzę, 
aby przebaczać winy. Ale 

mówi również: „weź swoje 
nosze i idź!”.



Jezus czyni wiele dobra, 
przemawia mądrze. 

Płynie od Niego tylko 
miłosierdzie i łaska. Nie 

wszyscy jednak są z tego 
zadowoleni. Przywódcy 

ludu wolą wypełniać prawo 
bezdusznie. Obserwują, 
czy Jezus zachowuje 

wszystkie zasady prawa, 
na przykład sobotni 

odpoczynek. W ten dzień 
nie wolno wykonywać 

żadnej pracy. 

Oto mężczyzna 
z niewładną ręką. 

Czy wolno robić dobre 
rzeczy w szabat? 
A może nie wolno?

Hurra! Jestem 
uzdrowiony!

Niewiarygodne!

On 
chodzi!

Tak, zostałem 
uzdrowiony! Dzięki 

Jezusowi!

Wyciągnij swoją rękę!

Musimy 
pozbyć 

się 
Jezusa!

Przywódcy w 
Jerozolimie 

muszą 
wiedzieć, że 
ten człowiek 
zwodzi naród!



Konflikt między Jezusem i przywódcami narasta. Jezus 
odsuwa się na pewien czas. Płynie ze swoimi uczniami 
przez jezioro. A wtem…

Czego się boicie? Gdzie 
jest wasza wiara?

Mistrzu! Ratuj! 
Toniemy!



Zamilknij! 
Uspokój 

się!

Cumują swoją łódź na drugim brzegu jeziora. 
Z gór dobiega straszny krzyk…

ŁAAAAAA!



Mieszka tu człowiek 
opętany przez demony. 

On nadchodzi!
Grrrr!

Idźcie!

Dobrze, 
dobrze 
Jezusie!

Demony! Opuśćcie 
tego człowieka!

Czego od nas 
chcesz, Synu 
Boga Wszech-

mocnego?

Jakie jest 
twoje imię?

Legion, bo jest 
nas tu wielu.

Przepędź 
nas w 

stado świń, 
które się 
tam pasie.



?

Jestem zupełnie 
wolny!

Odejdź 
stąd jak 
najdalej!

Czy mogę iść 
z Tobą? 

Nie, zostań tutaj. Opowiadaj wszystkim, 
co Bóg dla ciebie uczynił. 



Wiedzcie, że nie robię 
niczego, oprócz tego, co Mój 

Ojciec chce, abym robił. 
To On Mnie posłał.

Jezus często oddala się w odludne 
miejsca, aby się modlić…

Po całonocnej modlitwie 
Jezus wybiera swoich 
dwunastu apostołów. 
Rozsyła ich dwójkami,
 dając im władzę nad 
demonami i chorobami.

Bracia Piotr i Andrzej… Bracia Jakub i Jan… Filip i Natanael…



Tomasz i Mateusz (który 
był poborcą podatków dla 
rzymskich okupantów)…

Tadeusz i drugi Jakub… Szymon Zelota i Judasz 
Iskariota…

Idźcie! Kto was przyjmuje, 
przyjmuje Mnie. A ten, kto 

przyjmuje Mnie, przyjmuje Tego, 
który mnie posłał.

Dwunastu 
apostołów powraca 

podekscytowanych ze 
swojej misji. 

Zrobili wszystko, co 
zlecił im Jezus. Jezus 
zaś pragnie udać się 

z nimi w ciche i spokojne 
miejsce. Ale tłum nie 

pozwala im…

Popatrzcie! Żniwo wielkie, 
ale mało robotników. Módlcie 
się do Pana żniwa, aby wysłał 

robotników na zbiory.



Jezus dalej naucza i uzdrawia. Tymczasem robi się późno…

Nawet zapłata za osiem 
miesięcy pracy nie wystar-
czyłaby, aby ich nakarmić!

Niech ludzie usiądą w 
grupach po pięćdziesiąt 

osób.

Jezus dziękuje Bogu… Łamie chleb i dzieli ryby…

Filipie, skąd ludzie ci mają wziąć jedzenie? 
Dlaczego ich nie nakarmicie?

Oto chłopiec, który ma pięć 
bochenków chleba i dwie 

ryby. To wszystko, co mamy.



Tysiące ludzi zostają 
nakarmione. Jezus 
rozmnożył chleb i ryby…

Zobaczcie, zostało 
jeszcze dwanaście 
koszy z resztkami 

chleba!

Nadszedł czas wysłać tych ludzi do domów. 
Weźcie łódź i płyńcie na drugi brzeg jeziora. 

Ja zostanę, aby się trochę pomodlić.

On naprawdę jest 
obiecanym nam 

Mesjaszem Królem!

Obwołajmy 
go królem!



Tej nocy…

Nie bójcie się. To 
jestem Ja!

Chodź!

Łaaa, 
to zjawa!

Panie, jeżeli 
to Ty, powiedz 

mi, abym 
przyszedł do 

Ciebie po 
wodzie.

Panie, ratuj 
mnie!

Dlaczego zwątpiłeś, 
Piotrze?



Niektórzy chcą 
uczynić Jezusa królem. 

Mają nadzieję, że wygoni 
z ich kraju Rzymian. 
Jednak przeciwników 

Jezusa jest coraz więcej. 
Pomimo tego, że pomaga 

ludziom, wielu 
przywódców narodu 

uważa, że łamie Prawo 
Boże. Chcą nastawić ludzi 

przeciwko Jezusowi, 
żeby się Go pozbyć…

Mistrzu, kiedy 
tu przyszedłeś?

Nie przejmujcie się 
pokarmem, który psuje się 
i przepada, ale myślcie o 

pokarmie, który daje życie 
wieczne.

Ja jestem chlebem, 
który daje życie wieczne. 
Moje ciało oddam za życie 

świata.

Jak ten człowiek może 
dać nam do jedzenia swoje 

ciało?

Bzdury!

Odejdź stąd!

Szukacie Mnie, 
bo nakarmiłem 
was chlebem?

On po prostu 
wszystkich 
zwodzi.

Panie, do kogo pójdziemy? 
Ty masz słowa dające 

życie wieczne!

Czy i wy 
chcecie odejść?



Jezusowi grożą. Niektórzy 
chcą Go ukamienować. 
Jezus odchodzi z Galilei. 
Razem ze swoimi uczniami, 
a także wieloma 
mężczyznami i kobietami, 
prowadzi swoją misję w 
innych rejonach Izraela.

IZ
RA

EL
JEROZOLIMA

GALILEA

Następnie udaje się
do Jerozolimy…

Po drodze…

Co mówią 
ludzie? Że 
kim jestem?

Myślą, że 
jesteś 

prorokiem.

A wy, co 
myślicie? Kim jestem?

Jesteś Mesjaszem Królem, 
Synem żywego Boga!

Nie mówcie nikomu. Mesjasz musi udać się 
do Jerozolimy, tam cierpieć i umrzeć. 
Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.



Poza miastem Rzymianie często krzyżują 
przestępców. Okrutna to kara…

Ci, którzy chcą być ze Mną, 
muszą nieść swój krzyż i 

podążać za Mną.

Kto chce zachować swoje 
życie, straci je. A kto jest 

gotów oddać swoje życie za 
Mnie, odnajdzie je.

Musicie wiedzieć, że jest 
tylko jeden Bóg.

Najważniejsze to kochać Boga z głębi serca, 
zaś innych ludzi – jak siebie samego.



W Izraelu ludzie z chorobami skóry według 
prawa są nieczyści. Żyją oddzieleni od innych, 
nikt nie powinien ich dotykać…

Chorzy muszą głośno 
krzyczeć, aby ludzie 
wiedzieli, że nadchodzą…

Nieczysty! 
Nieczysty!

Jezusie! Mistrzu! Zlituj 
się nad nami! 



Kapłanom? Aby 
nas zbadali?

? ! Tak, zupełnie!
Jesteśmy 

uzdrowieni!

Czy nie wszyscy zostaliście 
oczyszczeni? Gdzie są 
pozostali? Nie przyszli 

podziękować?

Powstań! Twoja wiara nie 
tylko cię uzdrowiła, ale 

również zbawiła.

Idźcie! Pokażcie się 
kapłanom!

Czy zostaniemy uzdrowieni?

Alleluja! Bóg 
jest dobry! 
Dziękuję!

Tak!



Przywódcy religijni z 
Jerozolimy wysyłają ludzi, 
aby szpiegowali Jezusa. 

Uważają, że to 
niemożliwe, aby czynił 
jedynie dobro. Pragną 

przyłapać Go na czymś, 
aby Go oskarżyć…

Jezus nie boi się przebywać nawet z ludźmi o złej 
reputacji, na przykład prostytutkami i poborcami 
podatków pracującymi dla Rzymian… Mesjasz 

przyszedł, 
aby zbawić 

zagubionych.

Jezus uzdrawia chorych w 
szabat, w dzień, w którym 
nie wolno wykonywać 
żadnej pracy…

Szczególną uwagę 
poświęca dzieciom…

Jesteś uzdrowiony!

Niech dzieci mają 
do mnie dostęp. 
Królestwo Boże 
należy do takich 

jak one. 



Jezus zostaje wezwany do 
Betanii, wioski w pobliżu 
Jerozolimy. Łazarz jest 
chory. On i jego siostry, 

Marta i Maria, są 
przyjaciółmi Jezusa. Kiedy 

Jezus przybywa na 
miejsce, otrzymuje 

wiadomość, że Łazarz 
zmarł i został pochowany 
przed czterema dniami…

Panie!

Gdybyś tu był wcześniej, 
mój brat by nie umarł!

Twój brat ożyje, Marto. Tak, wiem, przy 
zmartwychwstaniu na 
Sądzie Ostatecznym.

Tak, Panie! Wierzę, że 
jesteś obiecanym 

Mesjaszem Królem, który 
miał nadejść. Jesteś 

Synem Bożym.

Gdzie go 
pochowaliście?

Chodź i 
zobacz, 
Panie!

Ja jestem 
zmartwychwstaniem i 
życiem. Kto wierzy we 
Mnie, będzie żył. Czy 
wierzysz w to, Marto?



Czy nie 
mógł 

zapobiec 
jego 

śmierci?

Popatrzcie, 
jak bardzo 
go kochał.

Zawijane w prześcieradła ciała są 
układane w skalnych grobowcach…

Odsuńcie kamień!

Panie, jego ciało już 
śmierdzi. On tam leży od 

czterech dni…

Ujrzycie chwałę 
Boga!

Łazarzu wyjdź!

Uwolnijcie go z prześcieradeł!

Ojcze! Robię to, aby 
ludzie wiedzieli, kim 

jestem.



Z powodu Jezusa i Jego uczniów narasta niepokój 
wśród przywódców w Jerozolimie.

Zniszczą naszą 
świątynię i naród.

Jezus musi 
zginąć!

Jeden człowiek musi 
umrzeć za wszystkich! 

Dlatego przywódcy 
religijni szukają 

możliwości pojmania 
Jezusa. Ten natomiast 
zmierza do Jerozolimy. 
Myślą, że dobrze się 

składa, bo tylko Rzymianie 
mogą wydać i wykonać 

wyrok śmierci…

Pomyślcie! Lepiej, aby 
umarł jeden cazłowiek, 

niż aby cały naród został 
zniszczony. 

Ten człowiek czyni wiele 
cudów. 

Jeżeli Mu na to pozwolimy, 
Rzymianie podejmą kroki 

przeciwko nam!



Tymczasem w Betanii trwa święto…

Mario!

Mogliśmy je 
sprzedać, 

a pieniądze 
rozdać 
ubogim.

Zostaw ją Judaszu. 
Ona namaściła Mnie 

na pogrzeb. 

Jaka szkoda, te 
perfumy są warte 

majątek.



Zbliża się święto Paschy. Tłumy ludzi udają się do Jerozolimy. Chcą złożyć ofiary w świątyni…

Jezus wjeżdża do 
miasta, nie zważając 
na niebezpieczeństwo…



Ludzie Mu wiwatują… Niech żyje Ten, 
który przychodzi 

w Imię Boże!

Król Izraela! 

Hosanna!

To trzeba 
powstrzymać.

Cały świat za Nim poszedł.

Jerozolimo! Gdybyś tylko 
wiedziała, co to pokój, ale 

ty nie chcesz pokoju.

Hurra!



Świątynia w Jerozolimie 
jest centrum życia 
religijnego Żydów…

Ale jaki baranek może 
naprawdę uwolnić ludzi 
od winy, wstydu i strachu 
przed sądem?

Na dziedzińcu świątyni ludzie są zajęci 
handlem i wymianą pieniędzy…

Nagle zjawia się tam Jezus… 

W czasie Paschy składa 
się w ofierze baranki… 

Składa się je w ofierze 
w świątyni, aby ludzie 
zostali oczyszczeni ze 
swoich grzechów…



Dom Boga powinien być 
domem modlitwy. A wy 

zrobiliście z niego 
jaskinię zbójców.

On jest 
niebezpieczny, a 

ludzie Go słuchają!

Musimy znaleźć 
dobry moment, aby 

się Go pozbyć.



Musimy wymyślić jakiś 
sposób, aby Go przyłapać, 

wtedy Go zabijemy.

Ale nie 
podczas święta. 

Nie chcemy 
zamieszek w 
czasie Paschy. 

Ile dacie mi za 
to, że Go wydam?

To Judasz, 
jeden z Jego 

uczniów. 

Damy ci za Niego 
trzydzieści srebrników. 

To cena niewolnika.

Wydam wam Jezusa. 



Tuż przed Paschą Jezus 
przemawia w świątyni 
do ludzi. Przepowiada 
zniszczenie miasta. 
Wszyscy pójdą na 

wygnanie. To jednak nie 
odmieni Jego miłości do 
nich. Prosi Piotra i Jana, 

aby przygotowali 
paschalny posiłek. 

Wieczorem Jezus spotyka się w 
mieście ze swoimi uczniami…

Zrobię to tej 
nocy.



Czekałem, aby spędzić z 
wami ten paschalny 

posiłek, poprzedzający 
Moją mękę.

Ten z was, kto najwięcej 
służy, będzie waszym 

przywódcą.

Jestem pośród was 
jako sługa. 

Ludzie mający władzę 
zmuszają innych, aby im 
służyli, ale wy będziecie 

czynić inaczej.



Jeżeli cię nie 
umyję, nie 
będziesz do 
Mnie należał.

Panie, umyj więc i 
moje nogi, i głowę, 

i ręce! Kto brał 
kąpiel, musi 
tylko nogi 

umyć.

Wy nazywacie mnie Panem 
i Mistrzem, to dobrze. 

Jak Ja umyłem wam nogi, 
tak i wy macie służyć 

innym.

Jeden z was Mnie 
zdradzi. 

To chyba nie będę ja? 

Niemożliwe!

Judaszu, to, co chcesz 
zrobić, zrób szybko!

Panie, chcesz myć moje 
stopy jak jakiś sługa?! 

Nigdy!



To czyńcie na Moją 
pamiątkę. 

Jedzcie ten chleb, 
to jest Moje ciało.

Jeżeli będziecie kochać 
się nawzajem, wszyscy 
zobaczą, że jesteście 

Moimi uczniami. 

Panie, pójdę za Tobą 
wszędzie. Oddam za 
Ciebie moje życie.

Pijcie to wino, ono jest 
Moją krwią, wylaną za 
wasze grzechy. Dzięki 

temu Bóg zawiera z wami 
Nowe Przymierze.

Daję wam nowe 
przykazanie. Kochajcie 

się nawzajem, tak jak Ja 
was pokochałem. 

Piotrze, zanim zapieje 
kogut, wyrzekniesz się 

Mnie trzy razy. 



Później tego wieczora Jezus i Jego uczniowie 
opuszczają miasto. Judasza z nimi nie ma… 

Znacie drogę do miejsca, 
do którego idę. 

Ale nie Moja wola, lecz 
Twoja wola niech się stanie!

Ojcze, jeżeli to 
możliwe, zabierz ode 
Mnie to cierpienie. 

Zostańcie tu, Ja pójdę 
dalej, żeby się modlić.

Ja od was odejdę, ale Ojciec pośle wam 
Ducha Świętego. On będzie wam pomagać 

i zawsze będzie z wami. 

Ja jestem drogą, prawdą 
i życiem. Nikt nie może 

przyjść do Ojca, jak tylko 
dzięki Mnie. 



Kiedy Jezus dał się zaaresztować, Jego uczniowie 
rozbiegli się we wszystkich kierunkach. 

Śpicie? Wstawajcie! 
Patrzcie! Ten, który Mnie 

zdradzi już tu jest.

Łapcie tego, którego 
pocałuję! 

Panie, czy 
mamy 

walczyć?

Witaj, Mistrzu!

Judaszu, Mesjasza Króla 
zdradzasz pocałunkiem?

Stop!



Jezusa zaprowadzono do arcykapłana, głównego 
przywódcy Żydów. Piotr i Jan śledzą ich z daleka… 

Piotr przedostał się na dziedziniec… Czy ty nie 
byłeś z Nim?

Nie! Nie 
znam tego 
człowieka.

Oczywiście, że nie!

Jestem pewien, że byłeś tam. 
Jesteś przecież Galilejczykiem!

Nie wiem, o czym 
mówisz. Jesteś chyba 

jednym z nich?



Jezus spogląda w 
stronę Piotra…

O poranku Jezus zostaje doprowadzony na spotkanie 
przywódców żydowskich. Arcykapłan prowadzi przesłuchanie…

No, prorokuj! Kto Cię 
uderzył?

Bluźnierstwo! On musi 
umrzeć. Niech osądzą Go 

Rzymianie!
Ty to powiedziałeś.

Kukurykuuu!

Czy jesteś Synem Bożym?



Jezusa doprowadzono do rzymskiego namiestnika Piłata. 
Przywódcy Żydów podburzają stojący na dziedzińcu tłum. 
Wykrzykują różne oskarżenia…

Co powiesz na to 
wszystko? Nic?

Co złego 
zrobiłeś?

Przyszedłem 
zaświadczyć 
o Prawdzie.

Coż to jest ta 
„prawda”?

Nie jest niczemu winny. 
Mamy teraz Paschę. Kogo 
mam dla was uwolnić z 

powodu święta? Barabasza 
czy króla żydowskiego?



Barabasz zostaje uwolniony, 
chociaż jest mordercą…

Barabasza! Ukrzyżuj Go! On uważa się 
za króla!

Uwolnij Barabasza!

Jeżeli Go uwolnisz, 
nie spodoba się to 

Cezarowi.

… 37, 38, 39!

Nie jestem winny 
Jego krwi.

Niech żyje król 
Żydów!

Możesz 
odejść wolno, 
Barabaszu.

Co mam zrobić 
z Jezusem?



Ukrzyżuj Go! 
Ukrzyżuj Go! 

Piłat podpisuje wyrok. 
Jezus musi nieść belkę 
krzyża po ulicach 
Jerozolimy…

Miejsce egzekucji znajduje 
się za murami miasta. 
Wzgórze nazywa się 
Golgota. To znaczy „miejsce 
czaszki”…

To tutaj żołnierze 
przybijają Jezusa 
do krzyża…

Oto 
człowiek! 
Ukrzyżuj 

go!

Ukrzyżuj Go! 



Zdradziłem 
niewinną krew.

Jezus zostaje 
ukrzyżowany między 
dwoma bandytami…

Tymczasem Judasz żałuje 
tego, co zrobił…

Postąpiłem 
źle. 

Ojcze, 
przebacz im, 

bo nie wiedzą, 
co czynią!

A co to nas obchodzi? 
To jest twój problem!



Na krzyżu umieszczają 
w trzech językach napis: 
„Jezus Nazarejczyk, Król 
Żydowski”.

Jezus nie przyjmuje 
uśmierzającego ból napoju.

Żołnierze rzucają 
kości; kto wygra, 
weźmie Jego ubranie…

Czy On nie 
ratował innych?

Jeżeli jesteś 
Bożym Synem, 
zejdź z krzyża!

Bój się Boga. My zasłużyliśmy 
na karę, ale On nie nie zrobił 

niczego złego. 

Zapewniam cię, 
dzisiaj będziesz 
ze Mną w raju. 

Uratuj 
siebie i 
nas!

Pamiętaj o mnie, 
kiedy wejdziesz do 
swojego królestwa!



Około południa zapada 
zupełny mrok. Trwa 
trzy godziny…

Maria, Matka 
Jezusa, i apostoł 
Jan przyglądają się 
temu, co się dzieje…
Jezus mówi do 
Matki: „Oto syn 
Twój”, a do ucznia: 
„Oto Matka twoja”.

Father, I place my Spirit 
into your hands.

Mój Boże, mój Boże! 
Czemu Mnie opuściłeś?

Wykonało się!

Pragnę!

Ojcze, w Twoje ręce 
oddaję Mego ducha. 



Jezus umiera o trzeciej 
po południu. Jeden 
z żołnierzy przebija 
włócznią Jego bok, 
a z rany wypływają 
wodai krew. Jego 
serce pękło…

Józef z Arymatei i Nikodem zabierają ciało 
Jezusa z krzyża. Zawijają je w pogrzebowe 
prześcieradła i składają w skalnym grobowcu…

W Biblii jest napisane: 
zaprowadzono Go jak 

jagnię na rzeź. 

Czy był oczekiwanym
 Mesjaszem Królem, 

czy nie? 

Chodźcie! Zapytamy, czy 
możemy Go pochować. 

Został umęczony za 
nasze błędy, zabity za 

nasze grzechy.



Po dniu odpoczynku 
związanym z Paschą 
kobiety idą do grobu…

Usłyszawszy o tym, 
Piotr i Jan biegną 
w stronę grobu…

Głaz zamykający wejście 
został odsunięty!

Co się stało?

Czemu szukacie 
żywego wśród 
umarłych? On 

zmartwychwstał. 
Idźcie i 

powiadomcie 
Jego uczniów!

Zupełnie 
pusto.



Na zewnątrz, w ogrodzie…

Ogrodniku, czy zabrałeś 
Jego ciało?

Mario!

Nie zatrzymuj Mnie. 
Idź powiedz Moim 
braciom, że idę z 
powrotem do Ojca 
Mojego i waszego. 
Do Boga Mojego i 

waszego. 

Kobieto, czemu płaczesz? 
Kogo szukasz?

Mistrzu!



Tego dnia dwóch zawiedzionych uczniów 
prowadzi dyskusję ze spotkanym 
przechodniem o egzekucji Jezusa…

Nagle w trakcie posiłku 
ich gość znika…

Nagle… 

Natychmiast udają się, aby w Jerozolimie odnaleźć innych… 

Czy nie wierzycie prorokom? Czy 
Mesjasz nie miał cierpieć, aby 
odziedziczyć królestwo? O tym 

mówiły Księgi. Tam było wszystko 
o Nim napisane.

Widzieliśmy 
Pana! 

Maria również, 
i Piotr!

Pokój z 
wami! 

Mój 
Pan i 
mój 
Bóg!

Czy nie wierzycie, 
że to Ja? 

Spójrzcie na moje 
ręce i nogi! 

To był 
przecież 

sam Jezus!



Jezus ukazuje się 
swoim uczniom w 

ciągu czterdziestu dni. 
Raz ukazuje się 

zgromadzeniu pięciuset 
ludzi. Jego uczniowie 
wracają do Galilei. 

Wracają do rybołówstwa. 
Pewnego dnia… 

Hej, ludzie! Macie coś 
do jedzenia?

To jest Pan!

Mistrzu! Chodźcie, 
zjedzmy 
razem!

Zarzućcie sieci z drugiej 
strony łodzi!

Nie, nic nie 
złapaliśmy!

Ojej! Ale 
połów!



Jezus zadaje to pytanie 
Piotrowi trzy razy…

Tak, Panie. Wiesz, 
że Cię kocham. 

Zatroszcz się 
o Moje owce.

Ota Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia 

świata.

Po tych słowach Jezus 
unosi się z ziemi i wraca 
do nieba. Ale powiedział, 

że kiedyś powróci… 

Piotrze, czy Mnie 
kochasz?

Idźcie za Mną!

Dana Mi jest wszelka władza 
na niebie i ziemi. Idźcie i 

nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, 

co wam przykazałem.



Uczniowie Jezusa 
gromadzą się na modlitwę. 
Po pięćdziesięciu dniach, 
w czasie Zielonych Świąt, 

zstępuje na nich Duch 
Święty. Ten sam Duch, 

który był w Jezusie, teraz 
mieszka w nich i w tych, 

którzy uwierzyli. 
Uczniowie w mocy

 świadczą o Jezusie, coraz 
więcej ludzi słyszy o Nim… 

Uczniowie Jezusa idą w świat, nie 
zważając na przeciwności… 

Ta sama 
wiadomość 
jest głoszona
w listach… 

Coraz więcej i więcej ludzi 
na całym świecie spotyka się 
na modlitwę i po to, by czytać 

Biblię. Jest nad nimi Boża 
łaska. Kochają siebie nawzajem 

i pomagają potrzebującym, 
kochają nawet swoich wrogów. 
Łamią chleb i dzielą kielich z 
winem, aby pamiętać o tym, 

że ich grzechy zostały 
przebaczone oraz o tym, że 
otrzymali nowe życie pełne 

Bożego Ducha…

Ludzie,
 słuchajcie! 
Śmierć nie 
zatrzymała 
Jezusa. Bóg 

wzbudził Go z 
martwych! Jezus 
jest pierwszym, 
który ukazał 
chwałę Boga, 
ta chwała jest 

dana teraz 
ludziom!

Jezus jest Drugą Osobą Trójcy 
Świętej, Synem Bożym! I my możemy 

zostać dziećmi Bożymi!

Nie wstydzę się 
tej Dobrej 

Nowiny. Ona 
jest mocą 

Bożą, która 
zbawia ludzi. 

Napisane było w 
Księgach: jeżeli 

uwierzycie, 
zostaniecie 

usprawiedliwieni 
i będziecie żyć!



Jezus umożliwił 
ludziom życie ze 
sobą w pokoju…

Tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał 

życie wieczne. Bóg nie posłał 
swego Syna na świat po to, 
aby świat potępił, ale po to, 
by świat został przez Niego 

zbawiony.

Bądźcie wdzięczni za 
Jego miłość! Bierzcie 

ją od Niego i wielbijcie 
Go!
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JEZUS I TY

Historia Jezusa trwa. Stał się On przyjacielem wielu 
ludzi, wtedy i teraz. Świat się zmienił. Ludzie już 
raczej nie podróżują na osiołkach lub konno, ale 
samochodem lub samolotem. Ale to nie ma 
znaczenia dla Jezusa. Dzisiaj może być tak samo 
blisko nas jak wtedy, kiedy przemierzał ścieżki 
Izraela. 
Obecnie niewidzialny, ale tak samo realny. Jezus 
chce dzisiaj być twoim przyjacielem. Możesz Go 
słuchać i kochać.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Jezusie i życiu z 
Nim? Jeżeli tak, to zrób to: 

1. Zacznij czytać samodzielnie Biblię 
(Rozpocznij, czytając na przykład Ewangelię 
Łukasza).

2. Zacznij się modlić (Rozmawiaj z Bogiem i 
słuchaj Go. Nie musisz korzystać z jakichś 
specjalnych formuł).

3. Rozmawiaj z innymi ludźmi o Jezusie i Biblii. 
Jezus chce, aby Jego naśladowcy spotykali się i 
zachęcali się nawzajem do głębszego poznawania 
i kochania Go.

MODLITWA

Jeżeli żałujesz złych rzeczy, które uczyniłeś, i 
chciałbyś zostać przyjacielem Boga, możesz 
pomodlić się tą modlitwą:

„Drogi Boże, Ojcze, Ty kochasz mnie.
Posłałeś Jezusa, Swojego jedynego Syna.
On zmarł na krzyżu za całe zło, które 
uczyniłem.
Przepraszam Cię, wybacz mi moje złe 
postępowanie..
Dziękuję Ci, że Jezus jest teraz ze mną.
Chcę zawsze już należeć do Ciebie.
Pomóż mi żyć tak, jak Ty chcesz.
Proszę, bądź zawsze ze mną.
Dziękuję Ci za wysłuchanie tej modlitwy.
Ty czynisz to, co obiecałeś!”



JEZUS MESJASZ
NAJWSPANIALSZA HISTORIA WSZECH CZASÓW

Willem de Vink

Prawdziwa historia Jezusa, Zbawiciela ludzi, który przyszedł na 
świat i umarł dwa tysiące lat temu, ale zmartwychwstał i po dziś 
dzień działa swoją nadprzyrodzoną mocą i łaską w życiu każdego 
człowieka. Nikt nie dokonał tak niezwykłych czynów jak On i nikt 
nie głosił równie doniosłych nauk. Gdziekolwiek się pojawił, tam 
działy się cuda – uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych. Nikogo 
nie pozostawiał obojętnym. O Jezusie opowiedziano już więcej niż 
o kimkolwiek innym w całych dziejach ludzkości i opowiada się 
wciąż na nowo, bo Jego historia pozostaje aktualna, poruszająca 
i inspirująca.

Komiks ukazał się w ponad 180 językach i 2 milionach egzemplarzy 
na całym świecie. Doskonałe ilustracje wiernie oddają realia epoki, 
a uzupełniający je tekst zachowuje wierność przekazowi Ewangelii. 
Książka zawiera też objaśnienie pojęć religijnych i dodatkowe in-
formacje historyczne. Dzięki niej teraz również Ty możesz stać się 
świadkiem i uczestnikiem historii zbawienia.
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