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Geneza 12:1-3, 13:14-17

Era un om cu numele Avraam, care nu 
credea că statuile erau dumnezei. El ştia 

că Dumnezeu erau Creatorul căruia 
oamenii nu I se puteau închina prin idoli.

Dumnezeu i-a vorbit :“Avraame, 
pleacă din acest oraş idolatru. Ieşi 
din ţara ta şi din casa tatălui tău şi 
îţi voi arăta unde să mergi. Te voi 

face tatăl unui neam mare. Voi 
binecuvânta pe cei ce te vor 

binecuvânta şi voi blestema pe cei 
ce te vor blestema. În tine toate 

popoarele pământului vor fi 
binecuvântate.”

Să fie Avraam fiul promis care 
va nimici păcatul şi moartea?

Avraam ştia că vocea pe care a auzit-o era 
vocea lui Dumnezeu; prin urmare, el a ascultat, 

neştiind încotro va merge. Ştia că părăsea 
ţinutul idolatru şi că Îl va urma pe Dumnezeul 
cel viu. Aceasta era suficient pentru Avraam. 

Dar l-a luat şi pe nepotul său Lot cu el.

Călătoria lui Avraam l-a dus în jos în 
ţara Canaan unde s-a stabilit fiul lui 

Ham. Astăzi acel loc se cheamă 
Palestina. Acolo Dumnezeu i-a vorbit:

Avraame, străbate ţinutul 
acesta de la un capăt la altul . 
Această ţară o voi da copiilor 
tăi. Sămânţa ta va fi aşa de 

numeroasă încât nu va putea fi 
numărată. Ei se vor înmulţi ca 

pulberea pământului. 

Sara, Dumnezeu mi-a
 spus că vei avea şi tu 

copii după toţi aceşti ani. 

Tu ştii că eu nu pot să am 
copii şi acum vârsta mea e 

trecută. Cum să rămân 
însărcinată?

Dumnezeu a 
spus că vei 
avea copil.

Aproximativ 1921 î.H.
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În timpul călătoriei sale, 
Avraam se oprea uneori 

şi aducea jertfe de 
sânge lui Dumnezeu. 

Asemenea lui Abel, el 
aducea aceste jertfe 

prin credinţă, conştient 
fiind că era păcătos şi 

că merita moartea.

Păcatele lui nu erau iertate prin jertfa 
unui miel, dar atunci când Dumnezeu 

privea la credinţa lui Avraam, 
Dumnezeu ierta nelegiuirea sa.

Avraame, în urmă cu zece
 ani spuneai că Dumnezeu ţi-a 

descoperit că voi purta în pântece 
fiul tău. Acum am 75 de ani, iar tu 
ai 85. Am îmbătrânit şi tot nu avem 

copii. În curând, tu vei fi prea 
bătrân să mai poţi avea copii. Eşti 

sigur că aceea a fost vocea
 lui Dumnezeu?

Sunt absolut sigur că Dumnezeu 
mi-a vorbit, dar nu înţeleg de ce 

promisiunea Sa se face aşa de mult aşteptată. 
El mi-a spus că voi fi tatăl unei naţiuni mari, deşi 

tot ceea ce am e un trup îmbătrânit, o soţie 
bătrână care nu poate să aibă copii şi 

o turmă mare de oi. 

Nu te teme, Avraame, 
eu sunt scutul tău şi 

răsplata ta cea mare. Ce răsplată îmi 
vei da căci nu 

am nici un copil?

Tu şi Sara veţi 
avea un copil. 

Vino Avraame, priveşte 
stelele şi vezi dacă le poţi 
număra. Ca şi stelele, copiii 

tăi vor fi aşa de mulţi încât nu 
vor putea fi număraţi.

Te cred pe 
cuvânt, Doamne.

Deoarece ai încredere în mine, voi socoti 
credinţa ta ca neprihănire. Să ştii că fiii tăi 
vor fi străini într-o ţară care nu este a lor. 

După ce vor fi suferit ca sclavi timp de 400 
de ani, voi pedepsi acea naţiune, iar fiii tăi 
vor pleca de acolo cu mari bogăţii. Apoi se 

vor întoarce în acest ţinut şi îl vor locui. 

Zece ani mai târziu

Geneza 15:1-6, 13-14
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Unde este promisiunea că 
vom avea un copil? Eu 

îmbătrânesc tot mai mult pe zi 
ce trece. Avraame, eu niciodată 

nu îţi voi putea dărui copii. 

În acest loc, există 
obiceiul ca servitoarea 
mea să aibă un copil 

pentru mine. 

Avraame, nu înţelegi că
 aceasta este ultima noastră şansă 
de a avea un copil? Înainte de-a fi 
prea târziu trebuie să intri la ea şi 
să îi faci un copil. Va fi sămânţa ta. 

Aceasta este voia lui Dumnezeu. 
Cum altfel ai putea ajunge
 vreodată tatăl unei mari

 naţiuni?

Aceasta este 
singura modalitate. 

Geneza 16:1-4
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Geneza 16:4-16

Când a aflat Agar că era 
însărcinată cu copilul lui Avraam, 

a devenit mândră şi a dispreţuit-o 
pe Sara. Sara a devenit geloasă.

Sara a pus-o pe Agar să muncească din 
greu şi s-a purtat urât cu ea. Dumnezeu nu 

a plănuit ca un bărbat să aibă două 
neveste sau să aibă copii în concubinaj.

Agar a plănuit să fugă.

Agar a fugit de la Sara în pustie. Când a obosit şi
 nu a putut merge mai departe, a căzut jos epuizată. 

Dumnezeu a văzut necazul ei şi i-a vorbit.

Agar s-a reîntors acasă 
şi a născut un fiu.

Dumnezeu mi-a spus 
că întrucât acest copil este 
al lui Avraam, el va fi tatăl 

multor naţiuni.

Agar, întoarce-te la 
Sara şi supune-te 

poruncilor ei. Vei avea 
un fiu pe care îl vei 
numi Ismael, ceea ce 
înseamnă „Dumnezeu 

aude”.

Sămânţa lui va fi aşa
 de numeroasă încât nu va 
putea fi numărată. Ismael 
va fi un om sălbatic. El se 
va lupta cu toţi oamenii şi 

toţi oamenii se vor lupta cu 
el. El va locui în apropiere 

de fraţii săi.

Sunt însărcinată 
cu copilul lui 

Avraam.

Când ai terminat 
cu apa, crapă 

lemne pentru foc. 

Câteva luni mai târziu

Mai târziu, Ismael a devenit 
tatăl tuturor naţiunilor arabe. 
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Avraam avea 86 de ani 
când s-a născut Ismael. Nu 
la mult timp după naşterea 

lui Ismael, Avraam era 
prea bătrân să mai poată 

avea copii. Să fie oare 
Ismael copilul pe care i l-a 

promis Dumnezeu lui 
Avraam? Dar Dumnezeu a 
spus că acel copil se va 

naşte lui Avraam prin Sara.

Când a împlinit Ismael 13 ani, iar Avram avea 
99 de ani, Dumnezeu i-a vorbit din nou.

Ha-ha! Cum se poate întâmpla aşa 
ceva? Eu am 99 de ani, iar Sara 89. 
Trupul meu este îmbătrânit. Noi nu 

putem avea copii. Te rog lasă să fie 
Ismael copilul promis.

Nu, ţi-am spus de la început că tu şi 
Sara veţi avea un copil împreună. 

Promisiunea binecuvântării va veni prin el, nu 
prin Ismael. Peste un an, Sara va naşte un 

copil de parte bărbătească.

Va fi oare posibil?......
Da! Dumnezeul care a creat corpul 

uman poate cu siguranţă să ia 
două trupuri îmbătrânite şi să 

le facă fertile din nou...
Cu siguranţă. Dumnezeu poate 

face asta!

După câteva zile, trei bărbaţi au 
apărut dinspre deşert. Nu arătau 

ca şi cum ar fi călătorit de 
departe, nici  că ar fi fost băştinaşi. 
Erau puternici, siguri de ei şi tineri. 

Avraame, eu sunt
 Dumnezeul cel atotputernic. 
Fă tot ceea ce îţi poruncesc şi 

umblă în neprihănire. Aşa cum ţi-
am mai spus, îţi voi înmulţi 

sămânţa şi tu vei fi tatăl multor 
naţiuni. Acesta este legământul 

meu pe care îl închei cu tine
 şi cu copiii tăi. 

Voi da ţara Canaan 
copiilor tăi pentru 

totdeauna. Sara va 
rămânea însărcinată şi 
îţi va naşte copilul pe 
care ţi l-am promis, 

acela care va fi 
conducătorul multor 

popoare..

Avram i-a privit în timp ce se apropiau 
şi şi-a dat seama că erau deosebiţi, 

dar ceea ce el nu ştia era că vizitatorii 
lui nu erau din lumea aceasta. 

Cum putea Dumnezeu să Îşi  împlinească 
promisiunea dacă atât Sara, cât şi Avraam  

erau prea bătrâni ca să mai poată avea copii?

Geneza 17:1-21, 18:1-2
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Avraame,
 soţia ta, Sara, 
va naşte un fiu.

He-he-he!

De ce a râs Sara când 
Dumnezeu i-a spus că va 

avea un copil?

Ba da, ai râs. Tu nu crezi. 
Este oare ceva prea greu 

pentru Dumnezeu? Voi veni din nou 
când e timpul potrivit să rămâi 
însărcinată, şi vei avea un copil.

Să îi dezvălui lui Avraam
 ce am de gând să fac? El va 
fi tatăl multor copii şi el îi va 
învăţa pe fiii şi pe nepoţii lui 

să Mă asculte. 
Da, 

trebuie
 să ştie. 

Păcatul locuitorilor din 
Sodoma şi Gomora a luat 

amploare. Voi distruge
 fiecare suflet din ambele 

cetăţi - bărbaţi, femei 
şi copii. 

Dar nepotul meu, Lot, 
împreună cu familia sa 

locuiesc acolo!

Nu am râs.

Să mai am plăceri 
acum când sunt bătrână 
şi când Avraam este şi 

mai în vârstă decât 
mine?

Geneza 18:10-22
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Sunt doar praf şi cenuşă, nevrednic să 
Îi vorbesc lui Dumnezeu, dar dacă se vor 

găsi doar 45 de oameni buni, vei nimici Tu 
toată cetatea doar fiindcă lipsesc cinci?

Nu te mânia pe 
mine. Dar dacă se 
vor găsi doar 30?

Un Dumnezeu ca Tine nu omoară pe cei buni împreună 
cu cei răi. Dar dacă sunt cincizeci de oameni buni în cetate? Vei 

cruţa oraşul acela ca să-i salvezi pe cei buni? Ştiu că Judecătorul 
tuturor oamenilor va face ceea ce e drept. 

Nu o voi nimici dacă 
se vor găsi în ea 45 

de oameni buni. Dar dacă se vor găsi 
doar 40?

Nu o voi nimici dacă 
vor fi în ea 40 de 

oameni buni. 

Nu o voi distruge 
pentru 30.

Dar dacă se 
vor găsi în ea doar 
20 de oameni buni?Nu voi nimici 

cetatea cea rea 
dacă voi găsi 20 
de oameni buni

 în ea. 

Te rog să nu te mânii. Numai de data aceasta te 
mai întreb. Dacă se vor găsi în ea doar 10 

oameni buni, o vei distruge?

Nu, dacă voi găsi
 în ea 10 suflete 

neprihănite, nu o voi 
distruge.

Dacă nu găseşti 
zece, poţi, te rog, 
să-l avertizezi pe 
nepotul meu Lot?

Îl vom vizita
 diseară.

Asta e perversiune – 
mai rău decât mi-am 

imaginat.
Acum îmi dau seama 

de ce vrea Dumnezeu să îi 
nimicească pe toţi, chiar şi 

copiii şi animalele. 

Hei, străinilor, nu 
puteţi rămâne afară 

noaptea; nu aţi fi 
protejaţi. Rămâneţi în 

casa mea peste 
noapte. 

Dacă voi afla 
cincizeci de oameni 

buni voi cruţa 
cetatea.. 

Hei!
destul de bine. 
Să le spunem 
oamenilor din 

cetate 
despre ei. 

 Arată 

Geneza 18:23-19:2

Cei doi îngeri au mers în cetate în acea 
seară şi au trecut pe lângă casa lui Lot. 
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Geneza 19:4-17

Dumnezeu a spus 
să nu priviţi înapoi înspre 
cetate în timp ce arde.

Lot, scoate-i afară pe 
bărbaţii aceia ca să ne 

împreunăm cu ei. 

Plecaţi; nu 
puteţi face un 
asemenea rău. 

Cine se crede, 
superior nouă şi

 aşa de puternic?
Ipocrit fanatic. 

Îţi vom sparge uşa 
şi vom face şi mai 
rău, veneticule.

Urâciosul!
Nu le vrem

 pe fetele tale; îi 
vrem pe bărbaţii 

ăia simpatici.

Dumnezeu să vă 
lovească cu orbire. 

Cine a stins 
lumina?

Nu mai văd! Ce 
s-a întâmplat?

Unde au 
dispărut?

Ce fel de 
putere este 

asta?

Trebuie să părăseşti 
cetatea aceasta mâine 

dimineaţă. Avertizează pe cine 
vrei. Dumnezeu este neprihănit

 şi nu va mai tolera 
acest păcat. 

Grăbiţi-vă,
va cădea foc din cer; 
nimeni nu va scăpa.

 în curând 

Mâine, Dumnezeu va 
face să cadă foc din cer 
peste această regiune. 
Toţi cei din Sodoma şi 

Gomora vor muri. 
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Să nu vă 
uitaţi înapoi!

Vai!

Oh, nu!
a încălcat porunca lui 

Dumnezeu şi s-a transformat 
într-un stâlp de sare. 

 Tată, mama 

Nu vă uitaţi!
 Mergeţi înainte!

Fiecare făptură vie din Sodoma şi 
Gomora a murit în ziua aceea. 

Dumnezeu este neprihănit şi urăşte 
păcatul, în special relaţiile sexuale 

perverse, bărbaţi cu bărbaţi şi femei cu 
femei. Păcatele sexuale care implică 

copii sunt cele mai grave. Dumnezeu a 
promis că nu va mai distruge niciodată 

pământul prin potop, dar nu a spus 
nimic despre foc. Data următoare va fi 
prin foc. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea: moartea fizică şi moartea 
veşnică în iazul de foc. Prin harul lui 

Dumnezeu, Lot a scăpat de judecata lui 
Dumnezeu. Soţia lui nu a crezut că 
Dumnezeu a vorbit serios când i-a 
avertizat să nu privească înapoi. 

Mă bucur aşa de mult că
 Dumnezeu a fost îndurător cu tine. 
Lot, puteai să mori şi tu în cetatea 
aceea. Dumnezeu urăşte păcatul

 şi răutatea. Să te fereşti de
 astfel de oameni.

Ne-a părut aşa de 
rău când am auzit 
despre soţia ta. Ce 

vei face acum?

Ne vom descurca 
noi cumva.

Lot a plecat cu cele două fete 
ale lui, iar Dumnezeu continua 
să îl binecuvinteze pe Avraam.

Pedeapsa pentru păcat, fără 
nici o excepţie, este moartea.

Geneza 19:24-26; Levitic 18:22; Romani 1:23-32; 6:23; 1 Corinteni 6:9-11; Apocalipsa 21:8

30



Dumnezeu a promis că 
Sara va avea un copil. 

Avraam şi Sara au început 
să aibă din nou dorinţe. 

Avraame, ce te-a 
apucat? Au trecut mulţi 
ani de când  nu te-ai 

mai uitat la mine... aşa.

S-a întâmplat o minune! 
Curând toată lumea a aflat 

că Sara era însărcinată!

Îl vom numi Isaac*, aşa cum 
ne-a spus Dumnezeu. El va fi 

tatăl unei mari naţiuni. 

Da, când Dumnezeu
 ne-a spus că eu voi 

rămâne însărcinată, am 
râs. Cine ar fi crezut că 
eu, la vârsta asta îmi voi 
alăpta propriul copil?

Dumnezeu Şi-a respectat 
promisiunea. El întotdeauna Îşi 

îndeplineşte promisiunile. 

Tânărul ăsta 
nebun mă batjocoreşte. 
Nu mi-l mai trebuie pe 

acest egiptean în aceeaşi 
casă cu fiul meu, Isaac.

Alung-o pe servitoare şi pe fiul ei. 
Ei nu vor avea nici o moştenire cu 

Isaac, copilul promis. 

Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam: “ Sara are dreptate. 
Alungă pe Hagar şi pe Ismael. Ismael nu va moşteni 

împreună cu Isaac. Dar să nu te întristezi; Eu voi 
avea grijă de ei. Şi pentru că Ismael este fiul tău, voi 

face ca şi din el să se nască o naţiune mare. Dar 
Mântuitorul promis, Cel care îl va învinge pe Satan, 

va veni prin Isaac, nu prin Ismael.”

Ismael a crescut, devenind tatăl naţiunilor arabe, 
în timp ce Isaac a devenit tatăl poporului evreu. 

Arabii şi evreii sunt fraţi vitregi. 

Ismael, fiul lui Avraam prin Agar, avea acum 
paisprezece ani şi îl ura pe noul bebeluş.

Genesa 21:1-3, 9-14
*Numele lui Isaac înseamnă “râs”
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Dumnezeul cerului şi al 
pământului este sfânt şi 
drept, mult prea sfânt 

pentru un om păcătos ca 
mine. Primul om, Adam nu a 
ascultat de Dumnezeu şi rasa 
umană a devenit păcătoasă 

de atunci. 

Avram îl iubea pe fiul 
său, Isaac, astfel că 

au ajuns nedespărţiţi.

Tată, de ce omori 
mieii aceştia frumoşi şi 
îi arzi apoi pe altarul 

de pietre?

Dumnezeu i-a spus lui
 Adam că dacă va păcătui, 
va muri, dar după ce el a 
comis păcat, Dumnezeu a 

omorât animale şi a făcut din 
pielea lor învelitori pentru ca 
Adam şi Eva să îşi acopere 

goliciunea.

Când omor un miel şi îl aduc 
jertfă lui Dumnezeu, este o afirmaţie 
că sunt păcătos şi aduc mielul fără 

cusur să moară în locul meu. 

Avraame, ia pe singurul tău 
fiu, Isaac, pe care îl iubeşti şi 

adu-Mi-l jertfă pe altar. 

Doamne, cum poţi să
 îmi ceri aşa ceva? Nu stă în 
caracterul tău. Păgânii aduc 

jertfe umane! Ai promis că din 
Isaac vei face o naţiune mare. 
Dacă îl omor, promisiunea ta 

nu se va împlini.

... dar Tu eşti 
Dumnezeu. Nu 

înţeleg, dar Te voi 
asculta. 

Isaac a devenit puternic şi a învăţat să se încreadă în 
Dumnezeul tatălui său. Avraam îl iubea mult şi deseori 
mergeau împreună să se închine şi să aducă jertfe lui 
Dumnezeu. Mielul era omorât şi pus pe altar să ardă.

Geneza 22:2; Romani 5:12

Eşti un copil minune. 
Vei răscumpăra tu 
lumea din păcat?
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Călătoria va dura trei 
zile, deci vom fi plecaţi 

o săptămână.

Tată, uite 
muntele. Vom fi 
acolo înainte de 

înserare. 

Da, vom merge 
acolo şi ne vom 

închina, apoi ne vom 
întoarce.

Tată, lemnele sunt aici, ai 
zidit altarul, dar unde este 

mielul pentru jertfă?

Isaac, îţi aminteşti cum ţi-am 
povestit că Dumnezeu mi-a vorbit şi 

cum a făcut ca eu şi mama ta să 
avem un copil la bătrâneţe? Ei 

bine, Domnul mi-a vorbit din nou. 

De data 
aceasta mi-a 

cerut să te aduc 
pe tine jertfă 

pe altar.

Pe mine? 
Eşti sigur, 

tată?

Nu ţi-a spus Dumnezeu că eu voi fi moştenitorul, capul 
unei naţiuni mari, că urmaşii mei vor fi aşa de numeroşi 

ca stelele cerului? Dacă mor acum, cum se va împlini 
promisiunea lui Dumnezeu?

Am văzut că ceea ce Dumnezeu 
promite, va aduce la îndeplinire. Dacă 

El spune că tu vei fi tatăl unei mari 
naţiuni, atunci vei fi, chiar dacă mori. 

Dar cum se 
va întâmpla asta 
dacă sunt mort?

Nu ştiu, numai dacă 
te învie din morţi.

Tată, trebuie
 să ascultăm de 

Dumnezeu indiferent 
de cost.

Geneza 22:3-9

Să aveţi grijă de 
voi; mă voi ruga 
pentru cei doi 
bărbaţi ai mei. 
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Deşi Avraam ştia că Îl asculta 
pe Dumnezeu, inima lui era 

mâhnită şi mâinile îi tremurau 
în timp ce făcea pregătirile 

pentru arderea de tot.

A legat mâinile şi picioarele fiului său şi l-a pus pe 
altar. Următorul pas era să îi înfigă cuţitul în gât.

Rostind o rugăciune cu 
credinţă, Avraam a ridicat 

cuţitul. Chiar când era 
aproape să îl înfigă, dintr-o 
dată a auzit o voce din cer:

Avraame! 
Avraame! Să nu 
faci nici un rău 

copilului.

Acum ştiu că te încrezi în 
Mine, din moment ce ai fost 

gata să asculţi, chiar cu preţul 
vieţii unicului tău fiu.

Tată, 
priveşte, 

Dumnezeu
 s-a îngrijit ca 
acest berbec 

să fie 
sacrificat în 
locul meu!

Avraame, pentrucă ai făcut lucrul acesta şi n-ai 
cruţat pe fiul tău, te voi binecuvânta şi îţi voi 

înmulţi sămânţa ca stelele cerului, iar copiii tăi 
vor stăpâni acest teritoriu şi îi vor nimici pe 
vrăjmaşii lor. De asemenea, printr-unul din 

urmaşii tăi, toate naţiunile pământului 
vor fi binecuvântate. 

Geneza 22:9-18; Evrei 11:17-19

Când şi-a ridicat Avraam 
ochii în sus, a văzut un 

berbec prins într-un tufiş.

Tată, avem un 
Dumnezeu milostiv, 

exact cum mi-ai spus!
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Din Ismael s-au născut 
doisprezece împăraţi. El a 
fost tatăl naţiunilor arabe.

Cei doisprezece fii ai 
lui Iacov au devenit 
cele doisprezece 

seminţii ale lui Israel. 

Ismael

Isaac 
(1896 î. H)

Avraam

Iacov 
(1836 î. H)

Geneza 21:5, 13, 24:67, 25:12-18, 21-26, 29:23-30

Avraam a avut doi fii, Ismael şi Isaac. Isaac a fost fiul ales 
de Dumnezeu prin care să se împlinească promisiunea 

făcută lui Avraam. Isaac a avut un fiu numit Iacov al cărui 
nume a fost schimbat mai târziu în Israel. Iacov a avut 12 fii 

care după un timp s-au coborât cu familiile lor în Egipt 
unde, după mai mulţi ani, au devenit sclavi (1706 î.H.)
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