T

Teksti ja piirrokset: Willem de Vink

JEESUS

MESSIAS

Mies, joka muuttaa maailmaa

Katsokaa! Miksi noin suuri joukko ihmisiä on
kokoontunut virran rannalle?

Kääntykää! Taivasten
valtakunta on tullut
lähelle.

Kirves on jo asetettu puun

Tehkää parannus!

juurelle.

Minä sanon teille: jokainen puu,

Mutta sano, mitä meidän

kaadetaan ja heitetään tuleen.

pystyy elämään puhtaasti?

joka ei tee hyvää hedelmää,

sitten tulisi tehdä? Kuka

Totta on! Kukaan ei voi paeta Jumalan
tuomiota. Mutta minun jälkeeni tulee
hän, joka kastaa Pyhällä Hengellä.

Alkakaa uusi elämä!
Pitäkää huoli, ettei

pahalla ole teissä sijaa.
Antakaa kastattaa

itsenne parannuksen
merkiksi.

Tämä olkoon merkkinä,

että haluat alkaa uuden
elämän.

Virrana rannalla saarnaava oli

Ja sitten

Johannes Kastaja.

tapahtui...

Minun jäljessäni tulee

minua väkevämpi. Hän
kastaa teidät Hengellä

ja tulella ja te muututte.
Hänen nimensä on
Jeesus.

Katsoi Silloin

kuului taivaasta
ääni...

Minunhan

pitäisi saada

Tämä on minun
poikani, johon minä

sinulta kaste!

olen mielistynyt.

Ei, kasta sinä minut,
että tapahtuisi
Taivaallisen Isän
tahto.

Isä!

Tapahtukoon

sinun tahtosi ja
tulkoon sinun
valtakuntasi!

Ajanlaskumme alussa, kun Johannes valmisteli

Messiaan tuloa, Israel oli pieni merkityksetön osa

ISRAEL

KAPERNAUM
NASARET

Rooman imperiumia.

Juutalaiset odottivat

KAANA

JERUSALEM

JORDAN

GALILEA

malttamattomina
profeettojen

ilmoittaman Messiaan
tuloa. Hän toisi

Jumalan valtakunnan

JUDEA

maan päälle.

Jordanin rannalla Johannes osoittaa Jeesusta.
Katsokaa Jumalan karitsa,
joka pois ottaa maailman
synnin.

Kasteen jälkeen johdatti Henki
Jeesuksen erämaahan.

Neljäänkymmeneen päivään eikä yöhön

Täyttääkseen sen hänen tuli

valmistautui tehtäväänsä.

suunnitelma oli pelastaa ihminen

Jeesus ei syönyt mitään. Rukoillen hän

osoittaa, että Jumalan
kuoleman vallasta.

Kyllä Isä!

Hänen täytyi kukistaa taistelussa Paholainen,

näkymätön syvyyksien valtias, joka hallitsee maailmaa
kuolemalla ja tuholla.

Tapahtuko

on tahtosi.

Mutta Paholainen, hänen vastustajansa,

Ei niin! Sillä on myös

yrittää kiusata Jeesusta.

kirjoitettu: ei ihminen elä
ainoastaan leivästä vaan

Jos kerran olet Jumalan Poika, muuta

jokaisesta sanasta, joka

nämä kivet leiviksi!

Jos kerran olet Jumalan poika, niin
heittäydy alas tämän temppelin

harjalta. Onhan kirjoitettu: Hän

lähtee Herran suusta!

Mutta katso...! Polvistu ja kumarra
minua, niin annan sinulle kaikki
maailman aarteet.

Sitten Saatana jätti Jeesuksen

rauhaan ja hänen luokseen tuli

enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

antaa enkeleilleen käskyn kantaa
sinua käsillään.

Sitten Jeesus Pyhän Hengen
johdattamana lähti Galilean

Mene pois, Saatana! Sillä on

Ei! Onhan myös
kirjoitettu: Älä

kiusaa Herraa,
sinun

Jumalaasi.

pohjois-osaan, jossa oli paljon
kansaa ja missä hän oli kasvanut.

myös kirjoitettu: Herraa

Ihmiset alkoivat seurata häntä. He

kunnioittaman ja ainoastaan

hän se Messias, josta profeetat

sinun Jumalaasi tulee sinun

olivat uteliaiata tietämään, oliko

häntä palveleman.

olivat puhuneet...

Kaanassa, Galilean kukkuloilla, oli häät...

Jeesus oli siellä vieraana äitinsä ja
joittenkin ystäviensä kanssa.

Mutta juhlan kestäessä...

vedellä. Sen jälkeen maistakoon

Mikä katastrofi!
Ei ole enää

yhtään viiniä.

Täyttäkää nuo suuret ruukut

Kertokaa siitä

juhlien seremoniamestari sitä...

Jeesukselle.

Miksi olette

Vettä? Tämähän on

viiniä! Ja mitä viiniä!

säästäneet hyvän

viinin viimeiseksi?

???

Kuinka on mahdollista? Vesi on muuttunut viiniksi? Miten se
on mahdollista. Kuka voi tehdä tällaisia tekoja?

Mutta,

Se on Jeesus

Nasaretilainen.

kuka hän

oikein on?

Jeesus alkaa toimintansa Galileassa, missä hän puhuu avoimesti Jumalan valtakunnasta
pienessä kalastajakylässä, jonka nimi oli Kapernaum.

Pietari! Menkää

Siellä hän valitsi ensimmäiset opetuslapsensa.

syvälle ja heittäkää
sinne verkkonne.

Opettaja, me olemme

tehneet työtä koko yön
emmekä ole mitään

saaneet pyydyksiimme.

Mutta tehkää niinkuin
sanoin...

Mutta, tämähän
on

...uskomatonta!

Tulkaa!

Jaakob!

Johannes!
Tulkaa! Tämä

on elämämme
kalansaalis.

Mene pois luotani,

Herra. Olen vain kurja
kalastaja.

Älä pelkää, Pietari.

Tästä hetkestä olet
ihmisten kalastaja.

Tulkaa ja seuratkaa

minua. Minä teen teistä
ihmisten kalastajia.

Seuratkaa
minua!

Autuaita ovat köyhät, sillä heidän on

Jeesus vaelsi ympäri Galileaa

Taivasten valtakunta.

opetuslastensa kanssa. Hän

julisti Taivasten valtakuntaa.

Hän paransi sairaita, ajoi pois
pahoja henkiä, teki ihmeitä.
Ihmiset seurasivat häntä

ihmetellen. Heitä tuli kaikkialta,
myös muista maakunnista ja
Jerusalemista, Israelin
pääkaupungista...

Autuaita ovat ne, joilla on

vanhurskauden nälkä ja jano:
heidät ravitaan.

Autuaita ovat murheelliset, sillä
he saavat lohdutuksen.

Autuaita olette te, kun teitä
minun tähteni herjataan ja
vainotaan. Iloitkaa ja

riemuitkaa, sillä palkka, jonka
te taivaassa saatte on suuri.

Kohtele lähimmäistäsi niin, kuin
toivoisit itseäsi kohdeltavan.

Rakastakaa vihollisianne ja

rukoilkaa heidän puolestaan.

Tehkää hyvää salassa eikä

niin , että sen tähden teidät
huomattaisiin.

Valvokaa! Se, joka katsoo naista

himoiten, on jo tehnyt mielessään
aviorikoksen.

Silmät ovat sielun peili. Jos

silmäsi ovat pahat, on koko
ruumiisi pahan vallassa.

Ette voi palvella kahta herraa

kerrallaan. Valitkaa Jumalan ja
mammonan välillä.

Älkää kantako huolta

huomisesta. Etsikää ensin

Taivasten valtakuntaa, niin

kaikki muukin teille annetaan.

Tehkää niin kuin sanon. Teidän
elämänne on silloin kalliolle
rakennettu eikä sannalle.

Eräänä päivänä Kapernaumissa kansa kerääntyi
erään talon ympärille. Sisällä oli Jeesus...

Mitä ojennatte
sieltä?

Emme ikinä pääse tuon
väkijoukon läpi!

Sallikaa heidän. Näillä

ystävillä on paljon uskoa.

Entäpä, jos menisimme
katon kautta?

Sinun syntisi on sinulle
annettu anteeksi.

Kumpi on helpompaa

Kuulkaa! Kuulitteko, mitä
hän sanoi?

sanoa: sinun syntisi on

sinulle anteeksiannetut vai
nouse ja käy.

Minä sanon teille: vain Messias

voi antaa synnit anteeksi ja hän

voi sanoa: Nouse, ota vuoteesi ja
käy!

Hän pilkkaa Jumalaa.
Ainoastaan Jumala voi antaa
anteeksi syntejä.

Hän todella
pystyy

Uskomatonta!

Katsokaa! Minä

kävelemään.

voin...kävellä.
Minä kävelen.

Mutta kaikki eivät hyväksyneet
Jeesuksen tekoja, erityisesti
uskonkiihkoilijat halusivat

Tässä on mies, jolla

Niinpä sapattina laki kielsi

halvaantunut. Onko

hänen noudattavan lakia.
tekemästä työtä...

on käsi

oikein tehdä hyvää

taikka pahaa sapatin
päivänä?

Ojenna kätesi.
Olen

parantunut!

Tämä on

Kokoontukoot

loppunsa.

hän viettelee

hänen

ylipapit, sillä
kansan.

Rajuilma on nousemassa... Jeesus on palaamassa
opetuslasten kanssa venellä Galilean järvellä.

Herää Herra, sillä me
hukumme.

Miksi pelkäätte? Missä
on uskonne?

Tyynny!
Hiljaa!

He rantautuivat rauhassa. Kun yhfäkkiä...

KROOH !

Ooh. Uuh!
Jeesus
tulee!

...ilmestyy pahojen henkien
riivaama mies.

Siispä, sinä
olet Jeesus.

Jätä hänet,
Mitä tahdot

minusta, sinä
korkeimman

sinä

riivaajahenki!

Mikä on nimesi?
Legioona, sillä meitä on monta.

Aja meidät noihin
sikoihin.

Jumalan poika.

Menkää!

?

Mutta, mutta...
minähän olen

kokonaan vapaa.

Menkää
pois.
Lähtekää
täältä!

Haluaisin tulla
mukaanne.

Palaa omiesi luokse ja kerro heille,
mitä Jumala on sinulle tehnyt.

Kuulkaa minua, olen tullut maailmaan
toteuttaakseni minut tänne lähettäneen Isäni
tahdon. En tee mitään omasta itsestäni.

Erään tällaisen yksin rukoillen

Jeesus vetäytyi usein rukoilemaan.

vietetyn yön jälkeen hän valitsi
ne kaksitoista opetuslastaan,
jotka hän lähetti kaikkialle

valtakuntaan kaksittain ja antoi

heille vallan ajaa pois riivaajia ja
parantaa sairaita.

Pietari ja Andreas olivat
veljeksiä...

Samoin Jaakob ja
Johannes

Oli myös Filippus ja
Natanael...

Tuomas ja sitten Matteus
(entinen roomalaisten

Taddeus ja toinen Jaakob.

Ja lopulta Siimon, kiivailija ja
Juudas Iskariot.

verojen kerääjä).

Menkää! Se, joka seuraa teitä,
seuraa minua. Ja se, joka

tahtoo minua seurata, seuraa
niitä, jotka minä olen
lähettänyt.

Katso! Korjuu on suuri, mutta työntekijöitä
on vähän. Rukoile sadon Herralle, että hän
lähettää työntekijöitä keräämään

Kaksitoista apostolia palaavat
mielihyvän tehtävistään. He
ovat tehneet kaiken, mitä

Jeesus sanoi. Tämän jälkeen
Jeesus haluaa mennä

hiljaiseksi heidän kanssaan.
Mutta väkijoukko ei anna
heidän olla …

sadonkorjuuta.

Yö alkoi jo laskeutua, kun Jeesus vielä siunasi ja paransi sairaita...
Filippus, ota selvää, mistä voimme ostaa
tarpeeksi leipää ruokkiaksemme koko
tuon ihmisjoukon?

Kaksisataa

hopearahaakaan ei
riitä siihenI

Jeesus kiitti Isää...

Täällä on pieni poika, jolla on viisi leipää
ja kaksi kalaa. Siinä on kaikki.

Hän mursi leivät ja kalat,

antoi palat opetuslapsille, ja
opetuslapset jakoivat ne
väelle.

Asettakaa kaikki istumaan 50
hengen ryhmiin.

Jeesus ravitsi tuhannet ihmiset
tällä tavoin.

Kruunatkaa
mme hänet.

Katsokaa!

Tähteeksi jäi 12
korillista
leipää.

Palatkoot ihmiset koteihinsa ja menkää te laivalla
toiselle rannalle. Minä jään vielä tänne vuorelle
rukoilemaan.

Hänen täytyy
olla tuleva
Messias.

Myöhemmin...
Älkää

peljästykö, se
olen minä!

Herra, jos se olet

Apuaa..A
ave!

Tule!

sinä, käske, niin minä
tulen luoksesi.

Herra, pelasta
minut!

Miksi epäilit, Pietari?

Mestari, kuinka kauan
aiot olla täällä?

Monet kansasta halusivat

kruunata Jeesuksen odotetuksi

Te etsitte minua

leivän tähden, jota
teille annoin.

kuninkaaksi. Samaan aikaan

monet roomalaiset vastustajat
olisivat halunneet ottaa hänet
kiinni. Näiden mielestä hän oli
vaaraksi kansalle ja he

yrittivät painostaa kansaa
tappamaan hänet.

Minä olen leipä, jota syömällä

saatte iankaikkisen elämän. Minä
annan itseni, jotta maailma saisi
elää.

Kuinka!! Tämäkö antaa
ruumiinsa syötäväksi??

Hän puhuu roskaa.

Älkää etsikö katoavaisia aarteita,
vaan etsikää sitä, mikä kestää
iäti.

Ettekö te halua

lähteä niin kuin
muut tekivät.

Menkääm
me!

Hän pettää kansaa.
Tulkaa!

Minne me menisimme. Sinulla on
ikuisen elämän sanat.

Jeesus kohtasi yhä

Myöhemmin hän suuntasi

enemmän ja enemmän

kulkunsa Jerusalemia kohti.

vastustusta. Hän lähti
pois Galilean maasta.

Pieni joukko opetuslapsia

GALILEA

sekä miehiä että naisia

seurasi häntä ja hän jatkoi
toimintaansa toisaalla

JERUSALEM

ISRAEL
Mitä ihmiset sanovat,
kuka minä olen?

Entä te?

Kuka ajattelette
minun olevan?

Toiset sanovat, että
sinä olet profeetta.

Matkan varrella...

Sinä olet Kristus, elävän
Jumalan poika.

Älkää kertoko sitä kenellekään. Messiaan
tulee mennä Jerusalemiin kärsiäkseen ja

kuollakseen. Mutta kolmantena päivänä hän
on nouseva ylös haudastaan.

Jerusalemin ulkopuolella oli paikka, jossa rikolliset ristiinnaulittiin.
Kauhea rangaistus, jota roomalaiset käyttivät.

Sen. joka haluaa minua
seurata, tulee unohtaa itsensä
ja kantaa ristinsä.

Sen. joka haluaa säilyttää

elämänsä, täytyy se kadottaa,

mutta joka kadottaa sen minun
tähteni, saa elää.

Tietäkää, että on
vain yksi Jumala.

Kaikkein tärkeintä on rakastaa Herraa, sinun

Jumalaasi kaikesta voimastasi ja lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi.

Jeesuksen aikana kauheata lepra-sairautta sairastavat elivät terveistä
eristettyinä kylissä.

Kun lepraiset liikkuivat muiden

lähellä, heidän tuli lähestyessään
huutaa.

Saastainen.
Saastainen.

Jeesus! Opettaja! Sääli
meitä.

Papille.-.hänkö tutkii meidät?

Parannemmeko?

Menkää näyttämään
itsenne papeille.

?

!

Kyllä. Me olemme terveitä.

Olemme parantuneet.
Tulkaa!

Eivätkö kaikki kymmenen

parantuneet? Missä ovat
muut yhdeksän? Eikö

heidänkin tulisi kiittää
Jumalaa?

Halleluja! Herra on
hyvä! Kiitos.

Nouse ylös. Uskosi ei

ainoastaan parantanut

sinua vaan myös pelasti.

Jeesus seurusteli huonomaineisten,

prostituoitujen ja roomalaisten kanssa

yhteistyössä toimivien veronkerääjien kanssa.
Jerusalemin juutalaisten

vakoilemaan Jeesusta. He

eivät alkuunkaan hyväksyneet
Jeesuksen tekoja.

myös sapattina.

pelastamaan niitä,
jotka ovat

kadotetut.

johtajat lähettivät ihmisiä

Jeesus paransi sairaita

Messias on tullut

Lapsia hän siunasi
rakkaudella.

Tule

terveeksi!

Antakaa lasten tulla
tyköni, sillä

senkaltaisten on

Taivasten valtakunta.

Jeesus sai kutsun tulla

Betaniaan, kylään lähelle
Jerusalemia. Lasarus oli

sairastunut. Hän sekä hänen
sisarensa Martta ja Maria

olivat hänen ystäviään. Mutta
kun Jeesus vihdoin saapui

Herra!

Betaniaan, oli Lasarus jo

kuollut ja ollut haudattuna
neljä päivää...

Herra, jos olist ollut täällä,
veljeni ei olisi kuollut.

Martta! Veljesi on
ylösnouseva.

Kyllä, uskon sen, Herrani! Sinä

Minä olen ylösnousemus ja

elämä. Se, joka uskoo minuun,
elää. Uskotko sen, Martta?

olet Kristus, Jumalan Poika, joka
on tullut maan päälle.

Kyllä, sen tiedän. Hän nousee
ylös kuolleista viimeisenä
päivänä.

Mihin olette hänet
laittaneet?

Tule

katsomaan,
Herra!

Jeesus itki.

Hän rakasti
Lasarusta
paljon.

Mutta eikö hän
olisi voinut
estää

Israelissa kuolleet käärittiin käärinliinoihin ja asetettiin
kalliohautoihin, jotka suljettiin isolla kivellä.

Lasaruksen
kuolemaa?

Poistakaa kivi haudan suulta.

Isä, teen tämän, että he lopulta
Mestari, hän on ollut siellä

suljettuna jo neljän päivän ajan...
Näette Jumalan

uskovat, että sinä olet minut
lähettänyt.

Lasarus.
Tule ulos.

kirkkauden.

Päästäkää hänet ja

antakaa hänen kävellä.

Uskonnollisia johtajia vaivasi yhä enemmän ja
enemmän Jeesuksen kansansuosio.

Roomalaiset vihastuvat, jos annamme
sen vain jatkua.

Tämä mies tekee paljon ihmeitä.

He tuhoavat temppelimme ja
kansamme.

Niinpä! Parempi on yhden
kuolla kuin koko kansan
tuhoutua!

Siitä hetkestä lähtien juutalaiset
johtajat etsivät tilaisuutta
luovuttaakseen Jeesuksen

roomalaisille, koska vain he
voisivat julistaa

Jeesuksen on
kuoltava.

kuolemantuomion.

Jeesuksen ollessa Betaniassa, hän
oli vieraana juhlissa.

Mutta...tuo voide

Maria!

maksaa omaisuuden.

Se olisi pitänyt

myydä ja antaa
rahat köyhille.

Anna hänen olla, Juudas.
Hän tekee tämän

hautaamistani varten.

Pääsiäisjuhla lähestyi ja suuri joukko ihmisiä tuli Jerusalemiin.

Sillä välin kun johtajat suunnittelivat
hänen pidättämistään, Jeesus oli
matkalla kaupunkiin.

Hänen lähestyessään ihmiset

Eläköön se, joka

tervehtivät häntä sanoen....

tulee Herran
nimeen.

Kunnia

Jerusalem, jos vain

Israelin

tiesitte, miten

kuninkaalle.

saisitte rauhan.
Mutta et halua.

Hurraa,
hurraa..

Halleluja.

Tämä tilanne ei

edistä asiaamme.

Kaikki

kerääntyivät
hänen

ympärilleen.

Jerusalemin temppeli oli

juutalaisten uskonnollinen
keskus.

Mutta mikä uhri voisi vapauttaa
ihmiset heidän synneistään?

Yhfäkkiä Jeesus
ilmestyi sinne...

Juutalaiset uhrasivat

pääsiäisjuhlilla lampaita.

Osa uhreista uhrattiin

temppelissä ihmisten syntien

sovitukseksi Jumalan edessä.

Temppelin pihalla ihmiset kävivät kauppaa, vaihtoivat
rahaa: kauppa kukoisti.

Herran huone on

rukoilemista varten. Te
olette tehneet siitä
ryövärien luolan.

Meidän täytyy löytää tilaisuus
päästä eroon hänestä.

Tuo mies on vaarallinen.
Mutta kaikki

kuuntelevat häntä.

Järjestetään hänelle
ensin ansa ja sitten
teloitetaan hänet.

Jos johdatan

Mutta ei pääsiäisjuhlien

Jeesuksen käsiinne,

Tuo on Juudas,

mitään kansan liikehdintää.

siitä minulle?

opetuslapsistaa

aikaan. Emme saa järjestää

paljonko maksatte

Annamme sinulle 30

kultarahaa, orjan hinnan.

Toimitan Jeesuksen
käsiinne.

yksi hänen
n.

Pääsiäisjuhlien viimeisinä
päivinä Jeesus puhui
temppelin ympärille

kerääntyneelle kansalle

johtajien vastustuksesta

välittämättä. Jeesus pyysi
Pietaria ja Johannesta
valmistamaan

pääsiäislampaan.

Illalla Jeesus ja kaksitoista

opetuslasta kerääntyivät kaupunkiin
viettämään pääsiäisjuhlaa.

Tänä iltana
minä teen sen!

Halajan syödä tämän

pääsiäisaterian kanssanne
ennen kärsimistäni.

Olen joukossanne kuin palvelija.

Kansojen hallitsijat

hallitsevat alamaisiaan.

Mutta se, joka haluaa

olla suurin joukostanne,
palvelkoon.

Herrani, sinäkö pesisit minun

Herra, älä pese vain jalkojani

jalkani kuin orja, ei ikinä!

vaan myös pää ja kädet.

Jos minä en pese

jalkojasi, ei sinulla ole
sijaa minun luonani.

Se, joka on

kylpenyt, ei

tarvitse muuta
kuin, että jalat

Te puhuttelette minua

pestään.

opettajaksi ja Herraksi, ja

oikein teette. Jos minä pesen
teidän jalkanne, olkoon tämä
teille esimerkiksi. Tehkää te
myös niin.

Juudas, sen, minkä teet,
tee nopeasti!

Yksi teistä on
minut

kavaltava.

Olenko se minä?
Ei koskaan!

Tehkää tämä
minun

muistokseni...

Ottakaa! Tämä on

Minä annan teille uuden

minun ruumiini.

käskyn: rakastakaa

lähimmäistänne niin kuin
itseänne.

Juokaa tämä maljaI se
on minun vereni, joka
teidän edestänne
vuodatetaan.

Jos te rakastatte toinen

toisianne, siitä ihmiset tietävät
teidät minun opetuslapsikseni.

Herrani, minä seuraan sinua minne
vain ikinä menet. Minä annan
henkeni sinun puolestasi.

Pietari, ennenkuin kukko

kolmesti laulaa, sinä minut
kolmesti kiellät.

Jeesus lähti kaupungista yhdentoista opetuslapsen saattelemana
myöhään yöllä. Juudas ei ollut heidän kanssaan.

Minä jätän teidät, mutta Isä
lähettää teille Totuuden
Hengen, joka auttaa ja
johdattaa teitä.

Tien te tiedätte sinne, mihin
minä menen.

Minä olen tie, totuus ja elämä.
Ei kukaan tule Isän tykö

muuta kuin minun kauttani.

Jääkää tähän. Minä
menen etäämmäs
rukoilemaan.

Isä, jos tahdot, niin ota tämä
malja minulta pois.

Mutta
älköön
toteutuko
minun
tahtoni,
vaan
sinun.

Ettekö pysyneet hereillä edes
hetkeä kanssani. Nouskaa ja

katsokaa, sillä se, joka minut
pettää, on jo täällä.

Herra, iskemmekö heitä

Mies, jota suutelen, on

hän. Pidättäkää hänet.

Iltaa, opettaja.

Juudas, suudelmallako sinä
kavallat Ihmisen Pojan.

Ei, älkää tehkö mitään.

He vangitsivat Jeesuksen ja veivät

hänet mukanaan. Kaikki opetuslapset
pakenivat ja lähtivät erilleen.

miekalla.

Jeesus vietiin juutalaisten johtajan ylipapin taloon.

Pietari tuli talon sisäpihalle.

Etkö sinäkin ollut tuon
miehen seurassa?

Minäkö? Enhän

edes tunne häntä!

Sinäkin olet sitä
joukkoa.

En ole

Sinähän olet galilealainen,
olet varmaan yksi heistä.

Erehdyt, en ole.

vannon sen.

Kukkokiekuuuu!

Edelleen …

Profetoi nyt,

kuka sinua löi?

Aamulla Jeesus

vietiin neuvoston
eteen.

Hän pilkkaa Jumalaa. Hän

Oletko sinä

ansaitsee kuolemantuomion.

Jumalan
poika?

Itsepä niin sanotte.

Viekäämme hänet roomalaisten
oikeuden eteen.

Jeesus vietiin Pilatuksen, roomalaisten sodanpäämiehen
eteen. Ylipapit syyttivät häntä ja kiihottivat kansaa.

Etkö kuule kaikkia noita syytöksiä
itseäsi vastaan? Puhu.

En voi havaita hänen

syyllistyneen mihinkään

rikokseen. Pääsiäisenä on

Olen tullut

Mitä olet
tehnyt?

tapana päästää vapaaksi yksi

todistamaan

vangittu. Valitkaa joko

totuuden puolesta.

Barabbas tai juutalaisten
kuningas.

Mikä on totuus?

Barabbas I
Barabbas I

No mitä tehdään

hänen kanssaan?

Hän teeskentelee

Ristiinnaulitse!

olevansa kuningas!

Hän uskoo olevansa

kuningas. Jos päästät
hänet, et ole keisarin
ystävä.

Sinä olet vapaa, he
valitsivat sinut
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Jeesuksen sijaan.

Kuolemaan tuomittu

Barabbas vapautettiin.

Minä olen syytön tämän
viattoman vereen

Terve!

Juutalaisten
kuningas!

Tässä hän on.

Ristiinnaulitse!

Ristiinnaulitse!

Ristiinnaulitse!

Pilatus allekirjoitti

kuolemantuomion. Jeesus
kantoi ristiään selässään
läpi Jerusalemin.

Teloituspaikkaa kaupungin
ulkopuolella kutsuttiin

Golgataksi, mikä merkitsee
Pääkallo.

Siellä sotilaat löivät
Jeesuksen ristille
nauloilla.

Juudas sai paikkiorahansa.

Olen johdattanut

viattoman kuolemaan.

Mitä se meitä liikuttaa.
Se on sinun asiasi.

Olen tehnyt
syntiä!

Jeesus ristiinnaulittiin kahden
rikollisen väliin.

Isä, anna heille anteeksi,
sillä he eivät tiedä, mitä
he tekevät.

Pilatus kirjoitutti ristiin taulun,
jossa luki kolmella kielellä:

Sotilaat heittivät arpaa

Jeesus kieltäytyi

hänen vaatteistaan.

virkistävästä juomasta.

Jeesus, juutalaisten kuningas.

Olethan
pelastanut
muitakin
ihmisiä!

Jos olet Jumalan poika,
tule alas ristiltäsi.

Etkö pelkää Jumalaa? Me
olemme ansainneet

saamamme rangaistuksen,
mutta hän ei ole tehnyt

Pelasta nyt itsesi ja

mitään pahaa.

Muista minua, kun olet
valtakunnassasi.

myös meidät.

Minä sanon sinulle totuuden,
tänä päivänä olet oleva
kanssani paratiisissa.

Keskipäivällä aurinko pimeni
ja pimeys tuli koko maan
päälle.

Maria, Jeesuksen äiti ja Johannes,

yksi hänen opetuslapsistaan, olivat
ristin juurella.

Olkaa täsfedes äiti ja
poika.

Minulla on
jano!

Jumalani, Jumalani,

miksi minut hylkäsit?

Kaikki... on.

..täytetty…!

Isä, sinun käsiisi minä
jätän henkeni.

Jeesus kuoli iltapäivällä kello kolme. Sotilaat pistivät
häntä keihäällä kylkeen ja siitä vuoti verta ja vettä.

Kirjoituksissa sanotaan:
"Kuin lammas hänet
viedään teuraaksi".

Hän on haavoitettu ja

rikottu meidän syntiemme

tähden. Nyt hän on kuollut.

Oliko hän Messias, joka

Joosef Arimatialainen ja Nikodeemus ottivat
Pyytäkäämme hänen

ruumiinsa, haudataksemme
hänet.

Jeesuksen ruumiin. He kietoivat hänet

puhtaisiin käärinliinoihin pannen mukaan
tuoksuvia voiteita. Ruumiin he laittoivat

Joosefin hautaan ja vierittivät haudan suulle
suuren kivenjärkäleen.

tuleman piti?

Miksi etsitte kuolleitten joukosta

Sapatin jälkeen tuli haudalle

sitä, joka on elävä. Hän on noussut

joitakin häntä seuranneita naisia.

kuolleista. Menkää ja kertokaa se
opetuslapsille.

Kivi on vieritetty pois!

Naisten palattua Pietari ja

Tyhjä...Kokonaan

Johannes lähtivät juoksujalkaa

tyhjä...!

haudalle.

Mitä...Mit'ä
hänelle on

tapahtunut?

Maria tuli myös
haudalle.

Nainen, mitä etsit ja
miksi itket?

He ovat vieneet pois minun
Herrani. Jos sinä sen teit,

Maria!

sano minulle, mihin hänet
laitoit?

Älä koske minuun. Sano
veljilleni, että menen
Isäni luokse, joka on
myös teidän Isänne,

Jumalani luo, joka on

myös teidän Jumalanne.

Mestari!

Samana päivänä kaksi opetuslasta kertoivat kaikesta
siitä, mitä oli tapahtunut eräälle matkalaiselle, joka
oli liittynyt heidän seuraansa.

Ettekö usko kirjoituksiin? Eikö ole

kirjoitettu, että Messiaan tulee kärsiä

noustakseen kirkkaudessa? Kaikki se on
kirjoitettu jo kauan sitten.

Illallisella hän hävisi yhfäkkiä...

toisten opetuslasten luo.
Me olemme nähneet

Se oli

Maria ja myös
Pietari!

Vapahtajan!

Jeesus!

Yhfäkkiä...

Mitä pikimmin he palasivat Jerusalemiin

Rauha olkoon

Herrani,

kanssanne!

Vapahtajani!

Se olen minä! Katsokaa
käsiäni, katsokaa
jalkojani!

Ei, mitään ei ole tullut

Oletteko saaneet

pyydyksiimme.

kalaa?

Jeesus ilmestyi

opetuslapsilleen

neljänkymmenen päivän ajan.
Yli 500 ihmistä näki hänet.
Eräänä päivänä jotkut

opetuslapsista olivat kalassa...

Mikä määrä
kalaal!

Se on opettaja.

Heittäkää verkot
toiselle puolen.

Mestari!

Tulkaa,

syökäämme!

Jeesus kysyi saman

Pietari, rakastatko

kysymyksen kolmesti

minua todella?

Pietarilta.

Kyllä Herrani,

Minulla on kaikki valta taivaassa ja maan

tiedät, että minä

päällä. Menkää kaikkialle maailmaan,

sinua rakastan.

tehkää kaikki kansat minun

Seuraa
minua!

opetuslapsikseni kastamalla heidät Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Opettakaa heille kaikki mitä, minä olen
teille opettanut.

Kaitse minun lampaitani.

Tietäkää, että olen teidän kanssanne joka
päivä aina maailman loppuun saakka.

Näin sanottuaan Jeesus
nousi taivaisiin. Hän

tulee takaisin niin kuin
on sanonut.

Tuomitsemaan

maailman ihmiset...

Kun Jeesus oli lähtenyt,

opetuslapset kerääntyivät
yhteen Jerusalemiin

rukoilemaan. Silloin Pyhä Henki
laskeutui heidän päälleen.

Jumalan henki, joka oli ollut

Jeesuksella, oli nyt myös hänen

Kuolema ei saanut
Jeesusta. Jumala
nosti hänet

kuolleista. Jeesus
oli ensimmäinen,
joka sai nähdä

opetuslapsissaan. Se teki heistä
uusia ihmisiä, Jeesuksen

Jumalan

kirkkauden.

Kristuksen työtovereita.

Opetuslapset menivät kaikkialle huolimatta

Jeesus on Jumalan

heihin kohdistuneesta voimakkaasta

Poika!

vastustuksesta.

Tämä viesti

julistetaan myös

kirjeiden kautta …

Hän otti

syntimme

kantaakseen

ristin kuolemansa
kautta. Hänen

ansiostaan me

saamme nyt elää
Jumalan tahdon
mukaan.

Kaikkialla maailmassa yhdistää
niitä, jotka ovat Jeesuksen
omia, rukoileminen ja

Raamatun lukeminen. He

murtavat leivän ja juovat

viinimaljan Jeesuksen kuoleman

muistoksi. Heillä on keskinäinen
rakkaus, jonka Jumala on

laittanut heidän sydämiinsä.

Jumalan tahto ihmistä kohtaan
on toteutuu Jeesuksen kautta.

Jeesus rakastaa sinua. Kiitä
häntä, ylistä häntä.

Jumala on maailmaa rakastanut
niin paljon, että antoi ainoan

poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo joutuisi

kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän.

