
500 DE ANI MAI TÂRZIU
Trecuseră cinci sute de ani de la profeţiile lui Daniel. În anul 6 î.H., romanii au dat evreilor libertate 

religioasă, dar le-au impus taxe mari. Templul a fost reconstruit, reprezentând centrul vieţii iudaice. Cei 
mai mulţi uitaseră profeţiile despre Mesia care trebuia să vină, dar unii ţineau legea şi aşteptau venirea lui 

Hristos.
Printre aceştia, era un om bătrân, numit Simeon. El era un om sfânt, care tânjea să vadă pe Cel despre 
care au vorbit profeţii. De ani de zile, citea profeţiile şi ştia că timpul venirii Lui era aproape. Dar acum 

era înaintat în vârstă şi nu mai avea mult de trăit. Trecuseră 4000 de ani de când Dumnezeu îi promisese 
Evei că sămânţa ei va veni şi va distruge lucrările celui rău.

A venit timpul. Peste 350 de profeţii erau gata să se împlinească.

Capitolul 7:
 NOUL TESTAMENT, NAŞTEREA LUI

 HRISTOS ŞI ISPITIREA SA
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O, Dumnezeul lui 
Avraam, Isaac şi

Iacov, aştept Salvatorul, 
dar nu mai

am mult de trăit.

Într-adevăr, nu mai ai mult 
de trăit, dar înainte să mori, 
Îl vei vedea pe Cel promis.

Conform versetului Mica
5:2, Fiul este din veşnicie ca

şi Dumnezeu. Şi ce spune 
profeţia

din Psalmul 45:6, unde 
Dumnezeu Îl numeşte pe Fiul 

Său  
Dumnezeu?

Simeon studia Scripturile şi a
găsit multe profeţii referitoare la Hristos.

Simeon, tu vii aici zi de zi.
Mi-ar plăcea ca toţi preoţii să

fie aşa devotaţi ca tine.

Ce zici despre profeţia aceasta din Isaia 
privitoare la Hristos? Spune că fecioara 
va rămâne însărcinată şi va da naştere 
unui fiu. Cu siguranţă că se referă la 

sămânţa femeii, aşa cum i s-a spus Evei.

Da, şi Isaia a mai spus că va fi 
chemat Dumnezeu puternic. Dar 
profeţiile sunt greu de înţeles.

Vei găsi puţini 
oameni care să fie 

de-acord cu tine, de 
aceea te sfătuiesc să 

nu discuţi despre 
aceste lucruri în 

public; ai să fi omorât 
cu pietre.

Vei vedea. Înainte să 
mor, Mesia va veni chiar în 

acest templu şi eu Îl voi 
vedea cu ochii mei.

S-ar putea să
 aibă dreptate.

Dar cine eşti tu? 
Ce ştii tu despre 
aceste lucruri?

Am auzit fără să vreau 
discuţia voastră. Şi eu am 

studiat Scripturile şi cu 
500 de ani în urmă, 
Daniel a spus lucruri 

extrem de interesante 
despre vremea în care 
avea să vină Mesia. 

Ce lucruri ştii tu 
pe care cărturarii 
să nu le cunoască?

Tatăl meu este cărturar şi el mi-a arătat
profeţiile. Dumnezeu i-a spus lui Daniel că de la

ordinul reconstruirii Ierusalimului până la
moartea lui Mesia vor fi 483 de ani.

Acum sunt 449 de ani de 
când s-a dat acel decret.

Înseamnă că mai rămân doar
34 de ani, de unde reiese că
Mesia s-ar putea să umble

străzile chiar acum.

Nu, nu încă. Duhul 
Sfânt mi-a descoperit 
că înainte să mor, voi 
vedea pe copilaşul 
Mesia chiar aici, în 

acest templu.
De unde ai putea 

tu să ştii asemenea 
lucruri?

Vei vedea.

Anul 6 î.H.

Genesa 3:15; Psalmul 45:6; Isaia 7:14, 9:6; Daniel 9:25-26; Mica 5:2; Luca 2:25-26
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În timp ce Simeon 
îmbătrânea şi 

aştepta la templu 
pe Hristosul promis, 
un preot, cu numele 
Zaharia a intrat în 
templu să se roage. 
El şi soţia lui erau 
bătrâni, dar nu 

aveau copii.

Dintr-o dată, un înger 
a apărut în partea 
dreaptă a altarului.

Nu te teme. Rugăciunea 
ta a fost ascultată, soţia ta 
va da naştere unui fiu şi îi 

vei pune numele Ioan. 

Mulţi se vor bucura de naşterea sa, 
pentru că el este cel care va pregăti 
poporul pentru venirea lui Mesia. Nu 
va bea vin, nici vreo băutură tare şi 

va primi duhul şi puterea lui Ilie.

Cum ştiu că ceea ce îmi spui 
este adevărat? Soţia mea şi cu 
mine suntem prea bătrâni ca 
să mai avem copii şi ea a fost 

stearpă toată viaţa.

Eu sunt Gavril, care stau în 
prezenţa lui Dumnezeu, şi am fost 
trimis să îţi vestesc aceste lucruri. 
Vrei un semn? Nu vei mai putea 

vorbi până când vei vedea 
lucrurile acestea întâmplându-se. 

Voi fi bucuroasă când 
vom putea vorbi despre 
asta. Această casă este 
aşa de liniştită. Ştii, nu
 se cuvine să vorbeşti 
obraznic cu îngerii. 

Zaharia, este încă greu de crezut. Ca şi
 în cazul Sarei, mama poporului nostru, 

Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea şi acum 
eu voi fi mama unui mare profet.

Maria era logodnica lui Iosif. Ea nu a 
avut niciodată relaţii cu vreun bărbat. 

Ea împlinea toate legile lui Moise. 

Deodată, un înger 
a venit la Maria.

Maria, ai primit mare 
favoare în ochii lui 

Dumnezeu. Vei rămâne 
însărcinată şi vei da 

naştere Fiului lui
 Dumnezeu. 

Cum se poate întâmpla un 
asemenea lucru din moment 
ce eu nu am avut niciodată 

relaţii cu vreun bărbat?

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te va umbri. 
Fătul sfânt care va fi conceput în pântecul 
tău va fi Fiul lui Dumnezeu. Verişoara ta, 
Elisabeta, care era stearpă, este acum 

însărcinată în luna a şasea.  

Sunt roaba 
Domnului. Să mi se 
facă după voia Sa. 

Voi fi mama Fiului lui Dumnezeu. Oare 
mă va crede Iosif? Va înţelege el? Ce vor 
crede ceilalţi când îşi vor da seama că 

sunt însărcinată? Ştiu; voi merge să 
locuiesc cu Elisabeta.

Isaia 7:14, Luca 1:5-20, 26-40
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Elisabeta!

Maria, 
copila mea!

Binecuvântată eşti tu printre 
femei şi binecuvântat este rodul 
pântecelui tău. Cum mi-a fost 
dat mie să vină la mine maica 
Domnului meu? Fiindcă, cum mi-
a ajuns la urechi glasul urării 

tale, mi-a săltat pruncul în 
pântece de bucurie. 

Sufletul meu măreşte
 pe Domnul şi mi se bucură 

duhul în Dumnezeu, 
Mântuitorul meu. De-acum 

încolo, toate neamurile îmi vor 
zice fericită, pentru că 

Cel Atotputernic a făcut 
lucruri mari pentru mine. 

El a înălţat pe cei care erau 
smeriţi. După cum i-a vorbit 

părintelui Avraam, El Şi-a adus 
aminte de noi, în îndurarea Sa. 

A venit vremea ca 
Elisabeta să nască. 

Ei bine, dacă e băiat, 
presupun că îl va chema 
Zaharia, ca pe tatăl lui.

Uite că vine. 
Să-l întrebăm. 

A spus că un înger 
l-a făcut mut pentru 

că nu a crezut.

Maria a stat cu Elisabeta trei luni. 

Cum îi pui nume 
copilului? 

Are nevoie de o 
tăbliţă de scris. 

Spune că numele lui
 va fi Ioan, aşa cum a

 poruncit îngerul.

Dar nu este nimeni 
în familia lor cu 

numele Ioan. 

E băiat, într-adevăr, 
un băiat păros.

Numele lui este Ioan, după 
cuvântul Domnului. El va

 prezenta pe Mesia poporului 
nostru, Israel.

Vorbeşte! După toate
aceste luni, vorbeşte!

S-ar putea ca 
acest băiat să 
fie într-adevăr 

Ilie din profeţie?

Luca 1:41-64
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Între timp, Iosif a aflat că 
Maria era însărcinată şi ştia 
că acela nu era copilul lui.

Mamă, încă mi-e greu
 să cred. Nu a fost nici un 
bărbat în preajma ei. A 

fost în prezenţa familei ei 
în fiecare minut. Eu nu am 
făcut nimic! Dar faptele 

rămân. Maria e 
însărcinată.

Cine a spus că e 
tatăl copilului?

Oh, Iosif, ce-o 
să faci?

Nu mă pot căsători cu ea acum,
dar nu vreau să o fac public.

Ar putea fi omorâtă cu
pietre pentru adulter. Poate că am

putea să rupem logodna fără să ştie 
nimeni.

A spus că tatăl 
copilului e Dumnezeu, şi că 
fătul a fost pus în pântecul 
ei prin Duhul Sfânt, fără 

nici un contact fizic.

Oh! Şi-a pierdut 
minţile?

E o blasfemie din partea
 unei asemenea  femei să 

spună aşa ceva. Trebuie să mă 
scap de ea cât de repede şi 
într-un mod cât mai paşnic.

În acea noapte, în timp ce Iosif 
dormea, i s-a arătat un înger.

Iosife, fiul lui David, nu te
 teme să iei la tine pe Maria, 
nevasta ta, căci ce s-a zămislit 
în ea este de la Duhul Sfânt. 

Ea va naşte un Fiu şi-i vei pune 
numele Isus, pentru că El va 

mântui pe poporul Lui 
de păcatele sale. 

Maria, mă vei ierta 
vreodată pentru că 
m-am îndoit de tine?

Ştiu, totul este atât de 
fantastic ca din toate femeile 
din Israel, din toate timpurile, 
Dumnezeu să mă aleagă pe 

mine să Îl aduc pe Mesia
 pe lume!

Cum va arăta bebeluşul? Din 
moment ce va fi Dumnezeu în 

carne, va vorbi când se va naşte? 
Va şti deja să citească?

Oh, Iosif, nu ştiu,
 numai Dumnezeu ştie. 

Trebuie doar să 
aşteptăm şi vom 

vedea.

Amândoi suntem 
descendenţii lui David,

 iar profeţii au prezis că 
Mesia se va naşte din 

sămânţa lui David.

Mă gândeam la altceva. În grădina Eden, Dumnezeu a 
promis că sămânţa femeii va zdrobi capul seminţei şarpelui. 

Acum înţeleg! Acest copil nu va fi sămânţa bărbatului, ci doar 
a femeii! Uau! Dumnezeu a plănuit aceasta de la început.

Genesa 3:15; Isaia 7:14, 9:7; Matei 1:18-23; Luca 1:32-33
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Iosif şi Maria au locuit în Nazaretul din Galilea, dar
o profeţie de demult spunea că Mesia se va naşte în
Betleemul din Iudea (Mica 5:2). Curând, Maria avea
să dea naştere copilului în alt oraş decât în cel care

fusese prezis. Ei nu ştiau de această
profeţie, dar nici nu aveau vreun motiv să facă 

călătoria lungă până la Betleem. 

Ascultaţi, ascultaţi, printr-un 
ordin oficial din partea Imperiului Roman,

semnat de Cezar însuşi, va avea loc un
recensământ şi toţi oamenii din Israel

trebuie să se întoarcă în oraşul de baştină
ca să fie înregistraţi pentru impozit.

Iosif, aceasta 
presupune că tu 

trebuie să mergi la 
Betleem. Vei fi plecat 

când se va naşte 
bebeluşul. 

Oamenii nu ar înţelege 
dacă aş fi plecat. Te voi 
lua şi pe tine cu mine.

Maria, nu ar fi trebuit
 să te duc în această 
călătorie. Poate ar 

trebui să ne întoarcem.

Nu, trebuie să fiu
 cu tine când se va naşte 

bebeluşul. Nimeni 
altcineva nu înţelege. 

A durat mai mult de o săptămână să
facă această călătorie de 

aproape160 km.

Trebuie să ne 
grăbim. Cred că 
e timpul să nasc.

Să văd dacă 
putem găsi o 

cameră la han.

Maria, am găsit 
o moaşă care ne

 poate ajuta. 
Nu aţi găsit nici o 
cameră la han?

Nu, 
era plin.

Te-ai descurcat 
foarte bine având 

în vedere că e 
primul bebeluş. 

Păcat că a trebuit 
să se nască într-un 

staul.

Nu te necăji de 
asta. El va conduce 

lumea într-o zi.

Ei bine, nu văd nimic 
deosebit, arată ca 

orice bebeluş.

Luca 2:1-7
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CE?

 Un înger! 

Nu vă temeţi, căci vă 
aduc o veste bună, care va 
fi o mare bucurie pentru tot 
norodul: astăzi, în cetatea lui 

David, vi s-a născut un 
Mântuitor care este 

Hristos, Domnul. 

Iată semnul după care-L 
veţi cunoaşte: veţi găsi un 
Prunc înfăşat în scutece şi 

culcat într-o iesle.

Slavă lui Dumnezeu în locurile 
preaînalte! Dumnezeu aduce 
pace pe pământ, întrucât are 
bunăvoinţă faţă de oameni.

Abia aştept 
să îi povestesc 

soţiei mele.

Aţi auzit ce a 
spus? Mesia s-a 
născut în Israel. 

Eu vreau să 
merg să văd.

Un Mântuitor!
 Pace între oameni! 

Un prunc? Să 
mergem să-L vedem!

Scuzaţi-ne de 
deranj, dar un 

înger ne-a invitat 
să venim aici.

Cine s-ar fi gândit 
ca Dumnezeu să 
devină bebeluş?

Luca 2:8-20

O mulţime de 
îngeri!

Mesia!
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A venit timpul ca Iosif şi Maria
 să înfăţişeze copilul nou născut 
înaintea preotului şi să aducă 

jertfele cerute de lege.

Iosif, este prima dată 
pentru El

să vină la templu şi
nimeni de-aici nu ştie că

Isus este Hristosul.

Şi nici nu cred că ar
 trebui să spunem 

cuiva. Aşteaptă până 
creşte mare.

Simeon era 
în templu.

Cine-i ăsta, 
Maria?

Nu ştiu. 
Nimeni nu ne 
cunoaşte aici. 

Binecuvântat să fii tu, Doamne, 
Dumnezeul nostru! Acum pot să mor 

în pace pentru că am văzut 
mântuirea Ta, aşa cum ai promis. El 

va fi o lumină pentru neamuri, 
precum şi slava lui Israel. 

Dar de
unde ştii?

Ascultaţi-mă, 
copilul acesta va fi 

spre ridicarea 
multora şi spre 

căderea altora, şi va 
stârni împotrivire.  

Da, şi inima ta chiar
 va fi zdrobită, când 
vei vedea ce I se va 

întâmpla. 

Aceea este Ana. A 
trăit toată viaţa în 

aşteptarea lui Mesia. 

Tinere, acest copil este 
Hristosul, Salvatorul lumii.
 El va mântui pe Israel de 

păcatele sale. 

Din acel moment, Ana a 
vorbit despre El tuturor 

celor care aşteptau salvare.

Luca 2:27-38
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În ţările din partea de răsărit
a Israelului, erau nişte înţelepţi

care studiau scrieri vechi şi
care căutau să afle despre
Dumnezeu. Ei ştiau despre

profeţia cu privire la un Mesia
care urma să vină. În vise şi

viziuni, Dumnezeu le-a
descoperit că Cel promis s-a
născut. Apoi, ei au descoperit

o stea neobişnuită care îi 
îndrepta

spre poporul Israel.

Am ajuns departe. 
Aceasta este o ţară 

străină spre care mergem. 
Călătorim de multe 

săptămâni. 

Steaua se mută 
întruna. Vom merge 
după ea cât va fi 

nevoie. 

Israel nu avea nici un împărat la acea vreme, pentru că 
era condus de Roma, dar împăratul evreilor numit de 

romani, Irod, domnea la Ierusalim. Magii l-au căutat pe 
Irod ca să îl întrebe de împăratul nou-născut. 

Împărate Irod, au venit
 trei oameni bogaţi din 

răsăritul îndepărtat. Ei spun 
că Îl caută pe noul împărat 

al lui Israel, un prunc.

Un prunc? Împărat? Eu sunt 
împăratul. Condu-i înăuntru şi 

cheamă la mine pe marii 
preoţi şi pe cărturari. 

Un prunc împărat? 
Cum aţi aflat voi 

de aşa ceva?

I-am văzut steaua
 în răsărit şi am venit 
să ne închinăm Lui.

Unde 
este el?

Nu ştim exact. 
De aceea am 
venit la tine. 

Am adunat pe toţi învăţaţii. 
Vom vedea ce ştiu ei despre 
aceasta. Veniţi cu mine într-o 

cameră separată.

Ei spun că au venit să se închine 
împăratului iudeilor, Cel despre care 

s-a profeţit că va veni şi va salva 
poporul. Vorbesc scrierile voastre 

ceva despre vreun împărat?

Nu îmi pasă de 
părerile voastre 

inteligente. Concret, 
ce spune profeţia?

Da, mulţi profeţi au 
vorbit despre venirea 
Lui, dar noi nu credem 
că asemenea profeţii 

trebuie luate ad 
litteram. 

Păi, profetul Mica a 
spus că Mesia se va 
naşte în Betleem, din 

seminţia lui Iuda. 

Ascultaţi, şi eu vreau să 
mă închin împăratului. Deci, 

atunci când îl veţi găsi,
 daţi-mi şi mie de ştire 

despre locul unde se află.

Desigur. De îndată 
ce îl vom găsi, îţi 

vom trimite vorbă. 

Lui Irod îi era teamă de naşterea unui 
împărat, astfel că a hotărât să omoare 

Copilul când avea să afle unde era.

Matei 2:1-8; Mica 5:2
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A fost incredibil modul în 
care cărturarii aceia ştiau cu 
exactitate locul unde avea 
să se nască Pruncul. Dar 
păreau atât de ignoranţi 

faţă de profeţii lor. 

Scrierile profeţilor lui Israel 
sunt cu totul deosebite de alte 

scrieri. Nu am mai văzut 
preziceri atât de detaliate. 

Priviţi! Aceeaşi 
stea pe care am 
văzut-o în răsărit!

 

Să-i însemnăm 
poziţia şi mâine 

vom merge 
după ea. 

Uite, stă deasupra 
acelei case. Dar
Betleem nu-i aici! 

Au trecut deja
multe săptămâni. 
Poate s-au mutat.

Într-adevăr, este o 
stea deosebită. Nu 
pare a fi mai sus

 decât norii.

A fost o călătorie 
aşa de lungă şi 
acum aproape 

am ajuns.

Ne cerem scuze de 
deranj, dar am călătorit de 
săptămâni de zile să vedem 
şi să ne închinăm Împăratului 

de curând născut.

Cum aţi 
aflat?

Am citit scrierile sfinte ale tuturor 
popoarelor. Profeţii voştri au prevestit 
venirea Lui, şi apoi o stea a apărut pe 
cer şi ne-a călăuzit aici. Chiar şi acum, 

stă deasupra casei voastre. 

Cu modestie,
aducem aceste daruri mici în 
onoarea Salvatorului lumii. 
El va întoarce pe mulţi spre

neprihănire.

În acea noapte, Dumnezeu a vorbit magilor 
printr-un vis, avertizându-i să nu îi spună lui Irod 
unde L-au găsit pe Copil, ci să se întoarcă înapoi 

în ţara lor pe un alt drum. Dumnezeu, de 
asemenea, a vorbit lui Iosif, şi i-a spus să fugă în 
Egipt, pentru că Irod caută să omoare Copilul.

Matei 2:9-12

Şi steaua
aceasta nu seamănă cu
nici o stea pe care am

văzut-o până acum. Nu se
mişcă cu restul stelelor şi

este cu mult mai 
strălucitoare.
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Acei oameni din 
răsărit m-au înşelat. Au mers 
acasă pe un alt drum. Asta 

înseamnă că au găsit 
Copilul, dar le-a fost teamă 

să vină pe acest drum. 

Trimiteţi detaşamentul 
meu special la Betleem. 
Spuneţi-le să omoare 
toţi băieţii sub doi ani.

Cu mulţi ani înainte, 
profeţii au prezis că 

acest eveniment 
îngrozitor se va

 petrece în Betleem. 

Iosif şi Maria au mers cu micuţul 
Isus în Egipt. Darurile magilor au 

acoperit costurile călătoriei şi 
cheltuielile pe următorii doi ani
 cât urmau să locuiască acolo.

Când s-au întors din Egipt, un 
înger i-a spus lui Iosif să se mute 
în orăşelul Nazaret. Aceasta, de 
asemenea, era împlinirea unei 

profeţii, care spunea că El se va 
numi Nazarinean.  

Isus lucra cu tatăl lui
vitreg în atelierul de
tâmplărie. Creştea şi

fizic şi spiritual, 
devenind

foarte înţelept.

Cei cinci bărbaţi 
ai mei lucrează 

toată ziua? Poftiţi 
la masă acum.

Ieremia 31:15; Osea 11:1; Matei 2:13-23
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Când Isus a împlinit 
doisprezece ani, 
Iosif, împreună cu 

familia sa, au mers 
la Ierusalim pentru 
a celebra Paştele, 
având cu ei mielul, 
pe care urmau să îl 

aducă ca jertfă 
pentru păcatele lor. 

Tată, pot să
 merg şi eu cu Isus 
să văd templul?

La câteva zile, după 
aducerea jertfei

Iosif, nu îl găsesc pe 
Isus nicăieri. Nimeni 

nu L-a văzut azi. 

S-ar putea să fi 
rămas în Ierusalim. 

Dar ştia că vom pleca.
Credeam că e cu
vreuna din rudele 

noastre.  Trebuie să ne 
întoarcem şi să îl 

căutăm. 

Toţi sunteţi de acord că Mesia
va fi fiul lui David, pentru că aşa
au spus proorocii. De asemenea,
sunteţi de părere că David L-a

numit Domn, ca şi cum Mesia ar fi
Dumnezeul Lui. Atunci, cum se 

poate
ca Mesia să fie şi fiul lui David,

şi Domnul lui, în acelaşi timp, 
numai dacă…

Trebuie să fii atent cum 
analizezi acel verset; 

concluzia ta s-ar putea
 să fie blasfemie. 

Ori sunt Scripturile 
adevărate ori nu sunt.

Noi credem doar ceea ce se
potriveşte cu tradiţiile 

noastre?

Tu presupui că 
intrepretările tale sunt 
corecte. Dar bătrânii 

sunt în mai mare măsură 
să descifreze aceste 
adevăruri adânci. 

Este adevărul tot mai 
adânc? Nu ne-a fost

dată Scriptura pentru 
înţelegerea noastră?

Dar nu poţi lua totul ad 
litteram. Talmudul spune...

Uite-l!

Isaia 9:7; Luca 2:42-46; 2 Timotei 3:16-17

Isus, poţi să duci tu mielul înaintea 
preoţilor. Trebuie să îl aprobe înainte 
de jertfa de mâine. Noi vom căuta un 
loc unde să rămânem peste noapte.
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Isus, te-am căutat 
peste tot. De ce 
ne-ai făcut aşa 

ceva?

E cu noi de două 
zile. Aveţi un fiu cu 

totul deosebit. 

De ce m-aţi căutat 
peste tot? Nu ştiaţi că 

trebuie să fac voia 
Tatălui Meu?

Ce a vrut El să spună, că 
“trebuie să facă voia 

Tatălui Său?” Nu a fost 
acela tatăl său care îl 

căuta?

N-am văzut niciodată un 
tânăr care să cunoască 

aşa multă Scriptură. 

Isus a plecat acasă cu 
părinţii Lui şi le era supus. 
El a continuat să lucreze 
în atelierul de tâmplărie 
şi creştea în înţelepciune 

şi în statură.

Întrucât întotdeuna umbla în 
neprihănire şi căuta binele 

semenilor Lui, era iubit de toţi. 
În timp ce alţi tineri cădeau în 

păcat, Isus asculta din inimă de 
toate poruncile lui Dumnezeu.

Întotdeauna ai fost 
mai mult decât corect şi nu 

este nici un tâmplar mai bun 
ca tine în Nazaret. Mai 
comand încă şase bucăţi 

ca aceasta. 

Luca 2:46-52

Cuvântul „phrabida” (tată) înseamnă 
„phaw” (tată), un cuvânt adesea folosit 
când se referă la Dumnezeul din cer.
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Dar, după mine, vine 
Unul  care este mai mare 

decât mine, pentru că El a existat 
înaintea mea. El vă va boteza, nu 

cu apă, ci cu Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu. Întoarceţi-vă de la 

păcatele voastre înainte să
 fie prea târziu.

Vă amintiţi că Elisabeta a născut un fiu cu şase luni înaintea lui Maria. 
Îngerul i-a spus lui Zaharia să îi pună numele Ioan şi el va pregăti 
inimile oamenilor pentru venirea lui Mesia. Acest lucru a fost de 

asemenea prezis de câţiva profeţi cu cinci sute de ani mai devreme. 

Trebuie să vă întoarceţi
 de la căile voastre rele şi să 
ascultaţi de Dumnezeu, pentru 

că împărăţia cerurilor 
urmează să fie instaurată. 

Dacă vă veţi pregăti inimile 
ca să Îl primiţi pe Mesia, 

vă voi boteza în apă. Ioan, ce ar trebui
 să facem? Ce cere 

Dumnezeu de la noi ca 
să fim neprihăniţi?

Dacă aveţi două haine
şi întâlniţi un om care nu are 

nici una, daţi-i lui una din 
haine. Dacă aveţi mâncare şi 

vedeţi un om flămând,
 atunci hrăniţi-l. 

Fiţi drepţi cu 
toţi oamenii. 

Ioan, noi,care
 lucrăm în guvern, ce 

trebuie să facem ca să fim 
plăcuţi lui Dumnezeu? Eu 

sunt perceptor, iar Nabal, 
de lângă mine, este 
funcţionar la vamă.

Nu luaţi mită. Nu vă folosiţi
de poziţiile voastre ca să luaţi bani de
la oameni. Fiţi corecţi şi drepţi în toate

afacerile voastre.

Eu nu sunt din poporul vostru 
şi nu aparţin de religia voastră. 

Dar vreau să fiu plăcut lui 
Dumnezeu. Ce trebuie să fac?

Nu fi violent cu cei pe care îi 
ai sub autoritatea ta şi nu fura 
şi nu te folosi de poziţia ta să 

iei banii sau proprietatea 
cuiva. Fii mulţumit să trăieşti 

doar din salariul tău.

Cel care vine după
 mine este mai puternic decât 
mine şi eu nu sunt vrednic să-I 

dezleg cureaua 
încălţămintelor. Dacă vă 

pocăiţi şi credeţi, El vă va 
boteza cu Duhul Sfânt. 

Dacă Îl respingeţi şi veţi 
continua să trăiţi în păcat, El 

vă va arunca în focul pedepsei 
veşnice. Încetaţi să mai 
păcătuiţi, chiar acum. 

Maleahi 3:1; Luca 3:2-18, 7:24,27

Cuvântul „botez” vine din limba greacă 
şi înseamnă „a scufunda sau a îngropa.” 
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Trebuie să daţi la o parte păcatele de 
mândrie şi aroganţă. Securea este înfiptă la 
rădăcina pomilor şi veţi fi tăiaţi şi aruncaţi în 
chinurile iadului, dacă nu vă schimbaţi inimile. 

Ce vei face? 
Cum vei începe? 

Vei merge la 
templu?

Cine eşti tu, de vii să Îl 
vesteşti pe Mesia? Ce spui 

despre tine însuţi?
Nu sunt 

eu Mesia. 
Eşti tu profetul 

despre care a scris 
Moise, cel care vine şi 
va conduce poporul 
înapoi la Dumnezeu?

Nu, după cum a spus 
profetul Isaia: „Eu sunt glasul 

celui ce strigă în pustie: 
„Pregătiţi calea Domnului.”

Atunci, cine ţi-a dat dreptul 
să treci peste autoritatea 
noastră religioasă şi să îi 
botezi pe aceşti oameni? 

Eu sunt doar un mesager, pregătind calea 
pentru Mesia, dar voi sunteţi nişte pui de şerpi. 
Credeţi că doar pentru că sunteţi evrei şi fii ai 

lui Avraam, sunteţi şi copii ai lui Dumnezeu. 

Ioan, tu spui că Mesia 
va veni în curând. Cum Îl 
vei cunoaşte atunci când 

va veni?

Îngerul lui Dumnezeu mi-a spus
că pe Cel peste care voi vedea Duhul

lui Dumnezeu coborându-se ca un
porumbel, Acela este Mesia lui

Israel, Mântuitorul lumii.

Ioan predica de şase luni şi 
Isus avea treizeci de ani. 

Ştiam că va veni acest timp. Îngerul Gavril 
mi-a spus că voi trece prin mare necaz. Mi-aş 
dori ca tatăl Tău, adică tatăl Tău vitreg, să 

fie încă în viaţă să vadă aceasta. 

Nu ştiu. Tatăl Meu Îmi va arăta. 
Întâi, trebuie să merg să îl văd pe 
Ioan şi să fiu botezat de el. El i-a 

pregătit pe mulţi pentru ziua 
reînvierii spirituale.

Vei mai veni 
să mă vezi?

Bineînţeles, mamă. Nu te voi 
părăsi, dar trebuie să fii tare. 
Voi trece prin situaţii care nu 

vor fi uşoare pentru tine.

Isaia 40:3; Matei 3:1-12; Luca 3:15-18, 23; Ioan 1:19-27, 33

171



Pregătiţi-vă pentru venirea lui Mesia. Părinţilor,
voi trebuie să vă întoarceţi inimile spre copiii
voştri. Trebuie să fiţi înţelepţi şi să vă dedicaţi

timpul şi energia în a-i învăţa legile lui
Dumnezeu. Dacă copiii voştri neascultători vor
vedea sinceritatea voastră, aceasta îi va face
să îşi întoarcă inimile spre părinţi şi familiile 

voastre vor fi vindecate.

Dacă aveţi lucrul acesta pe inimă şi 
doriţi să Îl urmaţi pe Mesia când va 
veni, atunci veniţi în apă şi vă voi 

boteza cu botezul pocăinţei, iar când 
Mesia va veni, El vă va ierta păcatele. 

Ioan, mă 
botezi, te rog?

Este mai potrivit
 ca Tu să mă botezi pe 
mine. Tu eşti într-adevăr 

un om neprihănit. 

Ioan, trebuie să
 împlinesc toate poruncile 
lui Dumnezeu. Voi face tot 

ceea ce Tatăl Meu a 
poruncit poporului Său.

Porumbelul! 
Văd 

porumbelul!

Matei 3:13-17; Luca 3:21-22
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Acesta este Fiul Meu 
preaiubit în care Îmi 

găsesc plăcerea.

Iată Mielul lui 
Dumnezeu care 

ridică păcatul lumii!

Hristosul!

A venit!

Sfântul lui 
Dumnezeu!

El va aşeza 
împărăţia!

Luca 3:22; Ioan 1:29-34; 1 Ioan 2:1-2
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Unde merge? Nu 
va elibera naţiunea 

noastră?

În timp, dar mai 
întâi trebuie să 
treacă testul.

Ce test? 

Cel la care Adam şi toţi 
descendenţii lui au căzut. 
Trebuie să îl înfrunte pe 

prinţul întunericului. 

Tatăl I-a cerut Fiului Său, Isus, să 
postească patruzeci de zile. În acest 

timp, nu a mâncat nimic. Pe măsură ce 
trupul Lui slăbea, Satan a încercat să 
Îl convingă să nu asculte de Tatăl Lui, 

ci să Îşi satisfacă foamea.

Primul om, Adam, nu L-a ascultat pe 
Dumnezeu, pierzându-şi astfel 

poziţia privilegiată. Isus a existat ca 
Dumnezeu din veşnicie, dar acum era 

om din carne. Va trece El testul 
ispitirii, la care toţi ceilalţi au eşuat?

La sfârşitul celor patruzeci de zile, Isus
era flămând şi slăbit. Acum înţelegea ce
înseamnă să fii sărac, să nu mai poţi de
foame. Acum înţelegea cum era să fii

singur, părăsit, bolnav şi slăbit.

De multe zile, Satan ataca mintea lui Isus
 cu gânduri de îndoială şi teamă. Ştiind că 

ispitirea era aproape gata şi că Isus era atât 
de vulnerabil, Satan a făcut ceva ce face 

foarte rar: şi-a făcut apariţia în faţa lui Isus.

Din moment 
ce Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu, ai 

dreptul să mănânci. 

Matei 4:1-3; Luca 4:1-3; Romani 3:23, 5:12-21; Evrei 4:15
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Satan l-a ispitit pe primul om, 
Adam, să mănânce din fructul oprit. 

Acum venea cu aceeaşi ispită la 
acest Fiu al omului slăbit şi flămând.

Aceasta, într-adevăr, era o ispită pentru un 
om care nu mâncase de patruzeci de zile. 

Uite, poţi să transformi 
această piatră într-o 

bucată de pâine şi să îţi 
potoleşti foamea.

Atunci vino cu mine. Te 
voi duce într-un loc unde poţi 

asculta de Dumnezeu.

Dacă ai sări de aici şi ar veni 
îngeri să te prindă, oamenii ar 
vedea şi Te-ar primi ca Mesia şi 

eu ştiu că pentru aceasta
 ai venit. 

Fiindcă ai pomenit de Scriptură,
 în Scriptură scrie că îngerii te vor lua
 pe mâini, ca nu cumva să Îţi loveşti 

piciorul de vreo piatră. Acum e momentul 
să le arăţi tuturor puterea Ta.

Ştiu că Tu iubeşti lumea şi
 că ai venit să o salvezi, aşa 

că îţi voi arăta ceva care cred 
că o să Îţi placă.

Matei 4:3-7
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Uite, de aici poţi vedea împărăţiile
 mari ale lumii. Nu-i aşa că sunt absolut 

glorioase? De când a întors Adam spatele 
poruncii Tale, lumea îmi aparţine. Oamenii 
mi-o dau mie mereu şi mereu. Este toată a 

mea. Eu sunt dumnezeul acestei
 lumi, nu Tu.

Dar Ţi-o dau toată Ţie... cu
 o singură condiţie. Dacă Te vei 

arunca cu faţa la pământ şi Te vei 
închina mie, voi renunţa la controlul 
meu asupra lumii şi poate fi a Ta, 

cu toţi cei ce sunt în ea.
 Ce spui?

Scriptura spune:
„Domnului Dumnezeului
tău să te închini şi numai
Lui să-I slujeşti.” Ai căzut 

la test; acum
pleacă de aici.

Satan a fugit din prezenţa lui Hristos. Pentru 
prima oară în istorie, Satan s-a confruntat cu un 
om care nu a putut fi înşelat. Isus a trecut testul. 
Pământul avea acum o fiinţă umană care era în 

supunere totală faţă de Dumnezeu.

Încercarea de 
patruzeci de zile s-a 
sfârşit, dar Isus era 
prea slăbit ca să 
meargă înainte. 

Nişte îngeri I-au adus 
mâncare şi apă şi au 
început să Îi slujească. 

Când trupul I s-a întărit, 
s-a reîntors la locul unde 

predica Ioan.

Matei 4:8-11; Luca 4:14
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