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Domnule, înşelătorul
acesta pe care L-ai
răstignit, a spus că
după trei zile în 

mormânt va
învia din nou.

Ştiţi, ne-a spus de multe ori 
că aşa se va întâmpla. Totuşi, nu 

înţeleg de ce. E ca şi cum El a vrut să 
moară astfel. Ştia ceasul când se va 
întâmpla şi tot ce ţinea de aceasta. 

Ne-a spus şi aseară.

Mişcaţi-vă. Se 
face târziu.

Nu am avut timp
 să pregătim 

miresme pentru trup.

Ne vom întoarce
după ce trec zilele

de Sabat.

Dar aceasta va
fi peste trei zile!

E tot ce
 putem face. 

Pe-aici. Atenţie la 
treptele ce duc în jos.

Preoţii s-au 
reîntors
la Pilat.

Ar fi o tragedie
dacă ucenicii Lui ar veni
pe furiş şi I-ar lua trupul.
Ar trebui să pui gărzi în
afara mormântului ca să

prevină aceasta.

Voi trimite gărzi. 
Asiguraţi-vă că 
mormântul este 

bine întărit. 

Să fiţi atenţi ca 
nimeni să nu rupă 
această pecete.

Nimeni nu 
poate trece 
de oamenii 

mei.

Matei 27:59-66; Ioan 19:40
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Nu vă îngrijoraţi că
 Mesia mort al vostru va 

putea dispărea cumva. Nu 
ne-a dispărut niciodată

 nici un cadavru, nu-i aşa, 
bărbaţilor?

Ha ha ha!
Trei zile după

înmormântarea lui Isus.

Aceasta e prima 
oară când păzim 

un om mort.

Se va lumina curând 
şi vom ieşi de la post.

Se va lumina 
curând. Să ne grăbim. 

Acum sunt mai mult 
de trei zile.

Aş fi vrut să fi 
făcut lucrul 

acesta
mai devreme.

Vaaaiiii!

Matei 28:1-2; Luca 24:1

E cutremur 
din nou!
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E un 
cutremur 
puternic.

Auziţi cum ţipă
bărbaţii aceia!

Probabil că
cineva e rănit. AAHHH!

Ce...?

E un 
dumnezeu! Mişcă 

piatra!

Ne va 
omorî!

Dumnezeule, 
ai milă!

Nu mă
 lăsaţi singur! 

Dumnezeule, ai milă!

Nu se 
poate!

Fugiţi să vă 
scăpaţi 
vieţile!

Matei 28:2-4
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Nu vă temeţi! Ştiu
că Îl căutaţi pe
Isus, care a fost

răstignit. Nu este
aici. A înviat aşa 
precum a spus.

Piatra aceea e aşa 
de mare. Cum vom 

găsi nişte bărbaţi să 
ne-o dea la o parte?

Nu ştiu, dar au trecut
 trei zile şi trei nopţi. 
Fără miresme, trupul

 va mirosi urât.

Ele nu ştiau că soldaţii 
păzeau mormântul.

Cineva a 
înlăturat deja 

piatra!

Trupul a dispărut. 
Mormântul e gol!

Oh! Cine eşti?
Unde este trupul

lui Isus?

Acolo sunt 
fâşiile de

înmormântare!

Veniţi să vedeţi locul unde
zăcea şi apoi mergeţi şi

spuneţi ucenicilor că Isus se va
întâlni cu ei în Galileea.

Isus e viu! Spui 
că a înviat din 

morţi, ca şi Lazăr!

Grăbiţi-vă,
trebuie

 să mergem şi
 să le spunem 

ucenicilor.

 

Isus 
e viu!

Acei
bărbaţi sunt

îngeri!

Marcu 16:3-8
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Isus e viu! Numai 
ce am venit de la

mormânt.

Isus nu e acolo, 
dar au fost nişte 

îngeri acolo.

Ne-am adus aminte
 că Isus ne-a spus că
 va învia a treia zi. 

Îngerii au spus că Isus 
se va întâlni cu voi

în Galileea.

Petre, unde 
mergi?

La 
mormânt.

Ioan a mers şi el, dar 
l-a întrecut pe Petru.

Ioan, 
aşteaptă-mă! 
Nu pot alerga 

aşa de 
repede ca 

tine.

E gol!
Ce 

înseamnă 
asta?

Ioan 20:2-6
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Ioan, fâşiile de pânză 
sunt împăturate ca şi 
cum numai ce s-ar fi 
ridicat şi ar fi plecat. 

Nu, nu se 
poate.

Dar unde sunt îngerii? 
Probabil că femeile 

au avut vedenii.

Aţi văzut bărbaţii 
aceia îmbrăcaţi 

în alb?
Nu au fost 
bărbaţi,

îngeri, nimic. I-a
dispărut trupul.

Puf, 
puf!

Femeie, de 
ce plângi?

Pentru că L-au luat 
pe Domnul meu şi nu 
ştiu unde L-au pus.

Maria!

Învăţătorule!
Maria, nu Mă ţine

acum. Nu M-am suit încă
la Tatăl Meu. Dar, du-te şi

spune ucenicilor ce ai
văzut şi că îi voi întâlni

în Galileea.

Domnul meu, 
eşti viu!

Ioan 20:7-17
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Noi speram că El 
e Mesia, dar a fost 

răstignit.

Ucenicii nu au crezut vestea
 că Isus a înviat din morţi.

 Petru şi Ioan nu au
 găsit nimic la mormânt; 
deci, probabil că cineva 

a furat trupul. Acele 
femei nebune ar trebui să 
înceteze cu basmele lor. 

Tulbură pe toată 
lumea.

Noi ne întoarcem 
înapoi la Emaus. Nu 

mai avem ce să 
facem aici.

Aceasta e 
a treia zi.

Da, dar de ce i-a 
lăsat să Îl omoare 

dacă oricum  
intenţiona să învieze 

din morţi?

Da, şi dacă voia
să fie Împărat, nu ar fi 

făcut  totul în
secret, nu-i aşa?

Pot să
 merg cu 

voi?

Uuu!
 M-ai speriat. De 
unde ai apărut?

Sigur, e o zi 
frumoasă de 

plimbare.

V-am auzit vorbind 
între voi. Păreţi trişti.

Tu nu ai auzit ce s-a 
întâmplat în ultimele 
trei zile cu privire la 

Isus din Nazaret?

În această dimineaţă, nişte
 femei au mers la mormânt şi au 
descoperit că trupul Lui lipsea. 

Susţineau că au văzut nişte îngeri 
care le-au spus că El a înviat. 

Prin urmare, doi 
ucenici au alergat la 
mormânt, dar nu L-au 
întâlnit nici pe Isus, nici 

vreun înger, deşi
 trupul lipsea.

Sunteţi atât de înceţi când este 
vorba să credeţi lucrurile scrise de 
profeţi referitoare la Mesia. Nu a 
prevestit Scriptura că Isus va suferi 

aceste lucruri înainte să Îşi instaureze 
împărăţia Sa glorioasă?

Psalmul 22; Zaharia 13:7; Luca 24:13-26
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Multe profeţii 
menţionează că El se
 va naşte din familia 

regelui David. Atât Iosif, 
cât şi Maria, sunt 
descendenţi din 

David.

Profetul Zaharia spunea
 că Salvatorul va fi 

străpuns şi că cunoscuţii Lui 
Îl vor lovi şi Îi vor face răni 

la mâini, că va fi ca un 
miel pe care îl duci la 

junghiere şi că va muri şi 
va fi îngropat în mormântul 

unui om bogat.

Profetul spunea că 
Hristos va deschide 
ochii orbilor şi va 

elibera prizonieri, că 
va fi Păstorul lui Israel 
şi că va veni în Sion 

ca Mântuitor.

Extraordinar!

Isaia 7:14, 16, 9:6, 11:1, 4, 40:11, 42:4, 6-7, 49:6-7, 50:6, 53:1,3, 5, 7, 9-10, 59:20; Mica 5:2; Ieremia 23:5-6; 
Psalmul 22:15, 41:9; Zaharia 11:12-13, 12:10, 13:6-7; Ioan 10:18

52:13-14, 

Acest Isus din Nazaret, care
a fost răstignit, a afirmat că El era

Hristosul, egal cu Tatăl, nu-i aşa? Isaia
a spus că Hristosul va fi chemat

„Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor.”
Nu a spus Isus că dacă L-aţi văzut pe
El, L-aţi văzut pe Tatăl? Afirmaţia Lui

este bine dovedită
de Sfintele Scripturi.

Isaia, de asemenea, a spus că 
Hristos va veni într-o vreme când  

nu va fi nici un împărat iudeu nici în 
Israel, nici în Iuda, deci acesta este 
timpul. El a continuat, profeţind că 
Mesia se va naşte dintr-o fecioară. 
Conform profetului Mica, El se va 
naşte în Betleemul lui Iuda, unde

 Isus s-a şi născut. 

Isaia a profeţit că El va fi respins de
 Israel. Profeţii, de asemenea, au anticipat 

patimile Sale. Urma să fie trădat de un prieten 
pentru treizeci de arginţi, nu se va apăra în faţa 
acuzatorilor; va fi rănit şi bătut, iar barba Îi va fi 

smulsă. Se vor holba la trupul Său gol şi Îl vor 
scuipa în faţă. Îşi va da spatele celor care Îl vor 

lovi, iar înfăţişarea  Îi va ajunge mai
 schimonosită decât a oricărui om. 

Dar aceasta nu a fost o tragedie 
care I-a scăpat de sub control. Nu a spus

 Isus că nimeni nu Îi va lua viaţa, ci o va da El 
Însuşi de bună voie? Isaia a spus că Dumnezeu 

a găsit plăcere în suferinţa Lui, pentru că 
sufletul Lui a fost o jertfă pentru păcat. A fost 
lovit pentru păcatele altora, întrucât a purtat 

păcatele multora şi pe mulţi îi va face 
neprihăniţi prin moartea Sa.

Totuşi, moartea Sa nu a însemnat
sfârşitul. Isaia a anticipat că viaţa
Sa va continua după moarte; va fi
preaînălţat şi proslăvit. El va aduce 

mântuirea până
la marginile pământului. Va izbândi
în toate lucrările Sale. Mesia va fi  

un legământ nou.

El va fi Judecător şi va
guverna un Israel reînnoit,

într-un oraş nou pe un 
pământ nou. Va veni o zi când orice

genunchi se va închina înaintea
Lui şi orice limbă va mărturisi

că El este Domnul.

Deci, spuneţi-mi, de
 ce sunteţi trişti? Nu v-

au spus femeile că 
îngerii le-au anunţat că 

El a înviat din morţi?
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Nu-i de mirare că 
ştia toate profeţiile.

Aici e casa mea. Te rog, domnule,
 e târziu. Vino şi rămâi cu noi în seara 

aceasta. Mi-ar plăcea să mai aud 
despre profeţiile referitoare la Isus.

Domnule, am fi onoraţi 
dacă ai rosti dumneata 
binecuvântarea peste 

pâine.

Binecuvântat să fii Tu, 
Doamne, Dumnezeul nostru, Împăratul 

universului, care ne dai pâine din 
roadele pământului. Pentru această 

pâine, Ţie Îţi mulţumim.

Luaţi şi 
mâncaţi.

Isuse! 
Tu eşti.

Învăţătorule!

A dispărut!

A plecat!
Isus a fost cu noi
tot timpul acesta!

Luca 24:28-32

Isus e viu! Moartea 
nu L-a putut ţine. Trăieşte! 

Să ne întoarcem la
 Ierusalim şi să le spunem 

ucenicilor. 
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În acelaşi timp, 
înapoi

în Ierusalim.

Închide-o bine. Preoţii
sunt mai furioşi ca oricând
acum că trupul lui Isus a
dispărut. Ei spun că noi

I-am furat trupul.

Dintr-un
pluton întreg de 

soldaţi?

El a spus că va 
învia a treia zi.

Eu nu voi crede
că e viu până ce nu Îl
văd cu ochii mei şi pun
mâinile mele în urmele

cuielor din mâinile
Sale.

E un duh!

E Isus!

Ajutor!

Nu te teme! Toma, ai 
spus că nu vei crede 

numai dacă vei vedea. 
Acum întinde-ţi mâna să 
simţi urma cuielor. Vino, 
atinge rana din coastă.

Tu eşti Domnul 
meu şi 

Dumnezeul meu.

Toma, tu eşti aşa 
de binecuvântat 

pentru că ai văzut şi 
ai crezut, dar cei care 

nu Mă vor vedea şi 
totuşi vor crede vor fi 

cu mult mai 
binecuvântaţi.

Daţi-Mi ceva de 
mâncare. Am multe 

lucruri să vă învăţ şi voi 
mai fi cu voi doar 

câteva zile.

Învăţătorule!

Isuse!

Ioan 20:26-31; Luca 24:36-43
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Trebuie să spuneţi
tuturor ucenicilor Mei să
vină în Galileea. Acolo
voi sta de vorbă cu voi.

A fost scris în Scripturi, cu
 mult timp în urmă, că Hristos va 

suferi pentru păcatele voastre şi va 
învia din morţi a treia zi, iar apoi 

Evanghelia se va predica în
 numele Lui la toate neamurile,

 începând  din Ierusalim. 

Aşteptaţi în Ierusalim 
până voi trimite Duhul Sfânt 
să locuiască în voi. El vă va

 da putere să predicaţi 
Evanghelia.

Toată puterea Mi-a fost dată 
în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi 

faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în numele Tatălui, al 

Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i 
să păzească tot ce v-am poruncit. Şi 
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele 

până la sfârşitul veacului. 

În casa Tatălui Meu
 sunt multe locaşuri pregătite 
pentru voi. Eu merg acum să 
vă pregătesc un loc. Mă voi 
întoarce din nou şi vă voi lua 
cu Mine, ca acolo unde sunt 

Eu, să fiţi şi voi. 

Matei 28:18-20; Luca 24:44-49; Ioan 14:2-4

282



Mergeţi la Ierusalim 
şi aşteptaţi ca Duhul 

Sfânt să vină peste voi 
şi să vă dea putere 
să vorbiţi în numele 

Meu. Se înalţă
 la cer!

Merge înapoi 
la Tatăl Său.

 Eu sunt cu voi 
întotdeauna până
 la sfârşitul zilelor.

A plecat. A mers 
înapoi în cer.

De ce priviţi 
spre cer încă?

Într-o zi, Isus
 va reveni pe nori, exact cum

 L-aţi văzut azi plecând. 

 S-a reîntors la 
Tatăl Lui în cer.

Mergeţi înapoi
 la Ierusalim şi 
aşteptaţi Duhul 
Sfânt să vină. 

Luca 24:49-51; Faptele Apostolilor 1:7-11

Ce? Cine
 este acela? Sunt aceiaşi îngeri

 pe care i-am văzut 
la mormânt.
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Ucenicii lui Isus au mers în Ierusalim, după cum
 le-a poruncit Isus şi acolo au continuat să se 

roage zece zile, aşteptând promisiunea puterii 
de sus. Le era teamă să vorbească deschis 

despre învierea lui Isus, ca să nu fie şi ei omorâţi.

Locul unde se rugau ei a fost 
zguduit şi un vânt puternic a 

început să sufle în acea 
cameră, în timp ce limbi de foc 
au coborât pe fiecare din ei.

Ei au fost umpluţi
cu Duhul Sfânt şi au

început să Îl slăvească
pe Dumnezeu în

limbi diferite, pe care nu 
le cunoşteau.

Când Duhul Sfânt a venit peste ei, 
frica de oameni le-a dispărut şi au 

ieşit afară să se închine şi să Îl 
laude pe Dumnezeu în public.

Aş spune că sunt toţi 
beţi, dar vorbesc limba 
mea perfect, fără nici 
un accent deosebit.

Vorbesc şi limba 
mea. Cum au 

învăţat oamenii 
aceştia toate 

aceste limbi aşa de 
bine? Nu sunt 

oameni educaţi.

Bărbaţi din Israel, aţi văzut
minunile pe care le-a făcut

Isus. Aceasta a fost dovada că
Dumnezeu era cu El şi, deşi L-aţi

răstignit, Dumnezeu L-a
înviat din morţi.

Faptele Apostolilor 1:12-14, 2:1-13, 32, 36

Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului 

nostru Isus Hristos.
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Cu de ani în urmă, 
David a profeţit despre El, spunând: 
„Nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa 
morţilor şi nu vei lăsa ca iubitul Tău 

să vadă putrezirea.”

1000 

De aceea, să ştie toată casa
 lui Israel că Dumnezeu L-a făcut
 pe acelaşi Isus, pe care voi L-aţi

 răstignit, Domn şi Hristos.

Ce să facem,
având în vedere că noi

L-am răstignit pe 
Hristos?

Schimbaţi-vă gândirea cu
privire la Isus şi apoi să-L ascultaţi, 

primind botezul în apă. El vă
va ierta păcatele şi veţi

primi darul Duhului Sfânt. 

Apoi, cei care au primit cu bucurie
cuvântul Lui, au fost botezaţi: şi în aceeaşi
zi, li s-au alăturat cam trei mii de oameni.

Isus e
 Domn.

Cred în
 Isus. 

Botează-mă!

Parcă numai ieri
 era Isus aici cu noi. 

Da, dar ştii, acum
 Îi simt prezenţa mai 
puternic decât atunci 
când umbla cu noi.

Sunt mii de oameni 
care Îl urmează pe Isus 
şi numărul lor creşte de 

la o oră la alta.

Psalmul 2, 16:2; Faptele Apostolilor 2:27, 37-41

După câteva luni
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Vă rog, domnilor, 
doar o monedă pentru 

un sărman olog!

Petru, eu nu am
 bani deloc. Tu ai ceva 

monede la tine?

Nu, dar din moment 
ce Duhul Sfânt a venit 
peste noi, avem ceva 

să îi dăm.

Nu am nici argint,
 nici aur, dar îţi voi da 
ceea ce am. În numele 
lui Isus Hristos, ridică-te 

şi umblă. 

Nu fi nemilos cu el. 
Omul e olog din 

naştere. Nici măcar
 nu are picioare.

Isus Hristos
te-a vindecat.

Haaa!

Doamne, 
Dumnezeule 
Atotputernic! Îi cresc 

picioarele!

Nu pot să cred. 
Ologul umblă! Nu, el sare.

Slavă lui 
Dumnezeu! 
Mulţumesc,

 Isuse!

Faptele Apostolilor 3:1-11
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Acela este omul 
care era olog. 

Picioarele îi erau 
uscate complet.

Se spune că a fost 
vindecat în numele
 Lui Isus, Cel care a 

fost răstignit.

De ce vă uitaţi la noi ca şi cum 
noi am fi făcut această minune? 
Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi 
Iacov L-a glorificat pe Fiul Său, 
Isus, pe care voi L-aţi răstignit. 

Aţi omorât pe Prinţul vieţii, 
dar Dumnezeu L-a înviat din 
morţi şi noi L-am văzut viu. 

Prin credinţa în numele Lui a 
fost acest om vindecat.

Ştiu că din neştiinţă L-aţi 
răstignit pe Isus, dar profeţii 
ne-au avertizat că aceste 

lucruri se vor întâmpla.

Voi toţi mă ştiţi. Numai 
Dumnezeu mi-a putut da 
înapoi picioarele. Credeţi

 în Isus şi urmaţi-L.

Schimbaţi-vă 
gândurile cu privire
 la Isus şi deveniţi 

ucenicii Lui, ca să vi se 
şteargă păcatele.

Aceiaşi lideri
religioşi care L-au
răstignit pe Isus au
trimis soldaţi să îi
aresteze pe Petru

şi pe Ioan.

Nu au 
făcut 

nimic rău.

Nu este legal să-i 
stârniţi pe oameni 
împotriva religiei 

noastre.

Faptele Apostolilor 3:12, 14-19, 4:1-3
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Acum ei
arestează oameni 

ologi pe motiv
că umblă.

A fost o minune, 
la fel cum făcea şi 
Isus când era aici.

Am un vecin care 
susţine că L-a văzut pe 
Isus viu, după moartea 

Sa. Se spune că a apărut 
în faţa a peste 500 de 

oameni o dată.

Merg să îi caut pe 
ceilalţi ucenici ca 
să aflu mai multe.

Am crezut că am 
lichidat secta aceasta 
de eretici când L-am 

răstignit pe
 liderul lor.

Atunci îl vom omorî
din nou pe El şi pe

toţi cei ce Îl urmează.

Ei susţin că
 El nu e mort.

Ei bine, atunci 
aceia doi vor fi 

cu El curând.

Ei spun că
El este cu Tatăl

în cer acum.

Faptele Apostolilor 4:3-6
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Ştim că acest om a fost 
olog din naştere. Cum aţi putut 
să îl vindecaţi? În al cui nume

 aţi făcut aceasta?

Acest bărbat a fost vindecat în 
numele lui Isus Hristos 

din Nazaret, Cel pe care voi L-aţi
răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a

înviat din morţi. Aduceţi-vă
aminte ce spune Scriptura: „Piatra
pe care au lepădat-o zidarii, a

ajuns să fie pusă în capul
unghiului clădirii.”

În nimeni altul nu este 
mântuire, căci nu este sub 
cer nici un alt nume dat 

oamenilor, în care trebuie 
să fim mântuiţi.

Aceşti oameni sunt fără
şcoală. Nu au fost

niciodată educaţi, şi totuşi
citează profeţii fără 

greşeală.

Nu are rost să negăm minunea. 
Toată lumea ştie că omul a fost 
vindecat şi se ştie că ucenicii lui
 Isus au făcut-o în numele Lui.

 Avem o problemă aici.

Îi recunosc.
 Într-adevăr, au 
umblat cu Isus.

Dacă continuaţi să vorbiţi şi să
faceţi vindecări în numele acestui Isus

mort, veţi avea aceeaşi soartă ca a Lui.
Înţelegeţi? Acum, plecaţi să nu vă mai
văd, şi să nu cumva să mai aud prostia

aceasta despre înviere*.

Judecaţi voi dacă este
 drept în ochii lui Dumnezeu
 să ascultăm mai mult de voi 

decât de Dumnezeu; noi
 trebuie să vorbim despre 

lucrurile pe care le-am 
văzut şi le-am auzit.

Scoateţi-i 
afară de aici!

Psalmul 118:22; Faptele Apostolilor 4:7-21
*Liderii religioşi cunoscuţi ca Saduchei nu credeau în învierea din morţi (vezi Matei 22:23 şi Faptele Apostolilor 23:6-8). 
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Evanghelia s-a răspândit 
peste tot în Israel. Mulţi 

au crezut în Isus şi au fost 
botezaţi în apă.

Biserica a devenit 
o familie de mii de 

oameni, plini de 
dragoste şi pace.

Ai auzit vestea
 bună despre Isus 

Hristos?

Isus a înviat din 
morţi. El trăieşte şi e 
cu noi chiar acum.

De când familia 
mea a crezut în Isus 

Hristos, pentru 
prima oară, e pace 

în casa noastră. 

În biserică, femeile 
erau tratate cu 

respect şi demnitate.

Creştinii cântau în 
timp ce lucrau.

Numărul creştinilor creştea 
cu miile şi îşi

împărţeau bunurile. Zilnic Îl
predicau pe Isus din casă în
casă şi pe străzi la toţi cei

pe care îi întâlneau.

Faptele Apostolilor 13:30-32, 4:10
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Bărbaţi ai lui Israel, ştiţi că
 Dumnezeu a vorbit părinţilor noştri 
că sămânţa lor va fi dusă într-o ţară 

străină şi vor locui acolo ca sclavi, timp 
de 400 de ani, după care Dumnezeu 

a spus că va judeca acea naţiune şi va 
elibera poporul Său, ducându-l în ţara 

pe care a dat-o lui Avraam.

Ştefan, nu
te face de râs.

Dar Solomon I-a zidit o casă lui
Dumnezeu. Totuşi, Cel Preaînalt nu
locuieşte în temple făcute de mâini

omeneşti, după cum a spus profetul: „Cerul
este scaunul Meu de domnie şi pământul

este aşternutul picioarelor Mele. Ce fel de
casă Îmi veţi zidi voi Mie? zice Domnul, sau
care va fi locul Meu de odihnă? N-a făcut

mâna Mea toate aceste lucruri?”

Vorbeşti împotriva 
templului nostru!

Sunteţi îndărătnici şi rebeli.
 Inima voastră nu este curată înaintea lui 

Dumnezeu. Vă împotriviţi Duhului Sfânt, la fel 
cum au făcut şi părinţii voştri. Voi şi părinţii 

voştri aţi persecutat şi aţi omorât pe proorocii 
care au prevestit venirea lui Isus Hristos,
 şi L-aţi vândut şi L-aţi omorât şi pe El.

Ştefan,
 tu te numeşti 

iudeu?

Tu ai vrea să desfiinţezi
 legea şi tradiţia noastră, şi cu ce 
să le înlocuieşti? Cu un om mort pe 
care nu L-a mai văzut nimeni de 

când L-au răstignit romanii?

Iată, văd cerurile deschise
 şi pe Fiul omului stând în
 picioare la dreapta lui 

Dumnezeu. Oh! Ce glorie!

Astupaţi-vă
 urechile! Nu ascultaţi 

o asemenea 
blasfemie!

Scoateţi-l
 afară

 din cetate şi 
omorâţi-l cu

 pietre!

Merită să 
moară!

Isaia 66:1; Faptele Apostolilor 7:1-57
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Vrea să ne
 distrugă religia. 

Isus va fi Domn
 şi după ce mă veţi 

ucide cu pietre.

Pe Hristos, L-am 
răstignit. Pe tine, 
te vom omorî cu 

pietre.

Blasfemiatorul!

A hulit religia noastră. 
Noi spunem că 

trebuie să moară. Saul,
avem sprijinul 
autorităţilor?

Voi semna actele pentru 
condamnarea lui. El este unul 

din adepţii acelui om mort, Isus 
din Nazaret. Această blasfemie 

trebuie să înceteze. Să fie 
omorât cu pietre!

Saul, 
păzeşte-mi 

haina.

Doamne Isuse, primeşte 
duhul meu şi nu le ţine în 
seamă păcatul acesta!

Faptele Apostolilor 7:58-59
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Omorâţi 
blasfemiatorul!

Să terminăm 
odată cu oamenii 

lui Isus!

Acesta e
doar

începutul!

Şi, în acea vreme, a început
 o mare persecuţie împotriva 
bisericii din Ierusalim, astfel 
că toţi au părăsit oraşul, cu 

excepţia apostolilor. 

Fariseul Saul lupta
împotriva bisericii,

intrând în fiecare casă
şi aruncând bărbaţi şi
femei în închisoare.

Mai sunt aici 
urmaşi ai lui 

Hristos?

Nu-l lovi 
pe tata !

Pune mâna 
şi pe femeia 

aceea.

Faptele Apostolilor 7:59-8:3

Poc!Poc!
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În timp ce un creştin, 
pe nume Filip, se ruga, 

un înger i-a vorbit. 

Filip, ridică-te şi
coboară spre sud,

pe drumul care duce
de la Ierusalim la

Gaza.

Nu ştiu de ce Mă
 trimite acolo, dar dacă 

Dumnezeu spune să 
merg, voi merge.

Acesta pare 
a fi locul. Acum, 

Doamne, ce 
să fac?

Doamne, 
ce doreşti?

Un car!
aceasta m-ai adus aici? E 
acolo cineva pe care l-ai

 ales să fie al Tău?

 Doamne, pentru 

Du-te şi 
ajunge 
carul.

Faptele Apostolilor 8:26-29
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Era un bărbat cu mare putere în 
serviciul împărătesei din Etiopia. El era 

vistiernicul ei, responsabil cu toată 
bogăţia împărăţiei. Fusese la Ierusalim 
să se închine în felul evreilor, şi acum se 

întorcea în Etiopia şi citea Scriptura.

Aud că citeşti 
din proorocul
 Isaia. Înţelegi 
tu ce citeşti?

Vii de la 
Ierusalim?

Ai recunoscut pasajul
 pe care îl citeam. Dar 

nu îl înţeleg dacă nu mi-l 
explică cineva. Haide, 
urcă-te lângă mine.

Da, am fost acolo 
să mă închin. Religia 
ţării mele nu a adus 

niciodată pace. 
Dumnezeu părea 
atât de departe.

Am citit despre un Mesia promis.
Acum când merg la Ierusalim, mii
de oameni proclamă că El a venit,

dar că a fost răstignit şi
apoi a înviat din morţi.

Am căutat între cărţile profeţilor să văd 
dacă un asemenea lucru a fost profeţit. Ştii

dacă profetul Isaia vorbeşte despre
sine însuşi sau despre alt om?

Isaia 53; Faptele Apostolilor 8:27, 30-34

El a fost dus ca o oaie la
tăiere şi ca un miel fără glas

înaintea celui ce-l tunde, aşa nu
Şi-a deschis gura, căci viaţa

i-a fost luată de pe pământ…
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După cum ştii, cartea lui
Isaia a fost scrisă cu aproape

800 de ani în urmă. Acest capitol 
53 întreg, reprezintă doar una

din multele profeţii referitoare la
Mesia. Spune că El va fi 
„dispreţuit şi părăsit.”

Tocmai ai venit de la
Ierusalim, deci ştii că,

deşi Isus a făcut minuni mari,
liderii noştri L-au respins.

Isaia a profeţit că Isus
va suferi răni ca să

plătească pentru păcatele
noastre. Şi în versetul 5 spune că
pedeapsa pe care noi păcătoşii 

am meritat-o,
va cădea peste Isus.

Versetul 7 este o
 profeţie că atunci când 

Isus va sta înaintea 
judecătorilor Săi, nu

 Se va apăra.

Îmi place, în mod deosebit, versetul 6, 
care spune: „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi,

 fiecare îşi vedea de drumul lui; dar DOMNUL a
 făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a 

tuturor.” Aceasta ne arată că fiecare fiinţă umană a 
ieşit din voia lui Dumnezeu şi a mers pe calea sa 

păcătoasă, dar Dumnezeu a pus păcatele noastre 
asupra lui Isus, astfel că atunci când a murit,

 El plătea pentru neascultarea noastră.
Versetul 8 spune că

a fost luat prin apăsare, 
urmând să fie

omorât ca să plătească
pentru păcatele
poporului Său.

Versetul 9 spune
 că Isus va fi îngropat 

la un loc cu cei
 bogaţi şi cei răi. 

Şi versetul 9 ne spune că
 Isus nu a păcătuit ca ceilalţi 
oameni, dar a fost voia lui 

Dumnezeu ca El să fie zdrobit şi
 să sufere, pentru că Isus va face 

ca sufletul Său să plătească 
pentru păcat.

Versetul 10 vorbeşte 
despre învierea Sa şi 

despre lucrarea pe care 
o va face după aceea.

Şi multe alte profeţii ne 
spun că, după învierea Sa, Isus

 va sta pe tron, şi noi, după ce vom 
muri, vom sta în picioare înaintea 

Lui şi vom da socoteală de
 viaţa pe care am trăit-o.

Isaia 53:3-10; Faptele Apostolilor 8:35; Romani 2:16; 2 Corinteni 5:21

Păcat

296



Am auzit cărturari şi preoţi 
vorbind despre profeţiile 

mesianice de multe ori. De ce mulţi 
dintre ei L-au respins pe Isus? 

Unii dintre preoţi şi cărturari L-au acceptat
pe Isus, dar ceilalţi s-au simţit ofensaţi când Isus le-a

arătat ipocrizia lor. Ei voiau un Mesia care să îi
omoare pe romani, nu unul care să le expună păcatele.
Ei voiau să domnească peste o împărăţie, dar nu voiau

ca Dumnezeu să domnească în inimile lor.

Ba da, dar Dumnezeu cunoaşte
 totul înainte ca să se întâmple şi au 
fost date peste 340 de profeţii cu

 privire la Mesia. Aşa cunoaştem că
 Isus este Singurul adevărat, 

venit de la Dumnezeu.

Mai există alte 
profeţii pe care 
Isus le-a împlinit?

Dar n-au fost Psalmii
 scrişi cu 1000 de ani în 
urmă, înainte ca vreun
 popor să folosească 

răstignirea ca pedeapsă 
capitală?

De asemenea, Zaharia 12:10 vorbeşte despre străpungerea mâinilor Lui, iar 
mai târziu, evreii vor vedea semnele în mâinile Lui. Isaia 50:6 menţionează că 

spatele Lui va fi bătut şi că va fi lovit peste obraz. Psalmul 16:10 ne spune 
că, deşi va fi îngropat, trupul Lui nu va sta în mormânt să ajungă să 

putrezească. Profeţiile vorbesc că va fi vândut de un prieten şi că trădătorul 
se va spânzura, ceea ce va duce la căderea trupului său şi la împrăştierea 

organelor interne în câmp, loc care mai târziu va fi folosit pentru 
înmormântarea străinilor. Toate aceste lucruri şi multe altele s-au împlinit aşa 
cum au scris proorocii. Nu există nici o îndoială că Isus Hristos din Nazaret 

este Mesia, Salvatorul lumii.

În Psalmul 22:16, ni se spune că mâinile şi picioarele Îi vor fi 
străpunse – cum au şi fost, de cuie. Versetul 14 din Psalmul 
22 vorbeşte despre faptul că Îi va fi sete şi că oasele Lui se 
vor despărţi din încheieturi când va muri, dar apoi în Psalmul 

34:20 ne spune că nici un os nu I se va sfărâma când va fi 
răstignit. Şi după cum ştii, există obiceiul ca picioarele celor 

răstigniţi să fie zdrobite, dar Isus a murit înainte să fie 
nevoie să I le zdrobească. 

Versetul 17 din Psalmul 22 prevestea că oamenii Îi vor privi trupul gol, iar 
versetul 18 vorbeşte despre faptul că vor trage la sorţi pentru cămaşa Lui, în 

timp ce vor împărţi celelalte haine între ei.

Psalmul 22:6, 17-18, 16:10, 34:20; Isaia 50:6; Zaharia 12:10

Psalmul 22
 este o profeţie 
referitoare la 

moartea Sa prin 
răstignire.
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Cred că Isus e Mesia. 
El este Mielul promis care ne

ia păcatele. Nu mai trebuie să
aducem jertfe. Isus este uşa
spre Dumnezeu. Vreau să

devin ucenicul Lui.

Te voi boteza, dacă
crezi în Isus din
toată inima ta.

Uite apa!
mă împiedică să 

fiu botezat?

 Ce 

Oh, da!
 Cred!

Te botez în
 numele Domnului şi 
Salvatorului nostru, 

Isus Hristos. 

Slavă lui 
Dumnezeu!

Unde a
 plecat omul?

A dispărut!

Cu siguranţă, Dumnezeu 
a avut nevoie de el altundeva. 
Să ne întoarcem în Etiopia şi să 
îi spunem împărătesei ceea ce 

am aflat despre Mesia. 

Biserica a fost instaurată în Etiopia şi a continuat 
până în timpurile moderne, când majoritatea 

creştinilor au fost omorâţi de musulmani. 

Faptele Apostolilor 8:36-39
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