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Iată Mielul lui 
Dumnezeu care 
ridică păcatul 

lumii!

Acesta este 
Mesia!

Cel despre care 
au vorbit profeţii.

Ce va face? 

Urmează-L
 pe Isus.

Învăţătorule, am vrea 
să Te urmăm şi să fim

 ucenicii Tăi. Unde locuieşti?

Dar nu te
 pot părăsi, 
învăţătorule.

Eu nu sunt învăţătorul tău. Eu 
trebuie să mă micşorez ca El să 

crească. El este cu adevărat Mesia, 
Mântuitorul lumii. Urmează-L!

Veniţi şi 
vedeţi.

Filip,
după mine. 

 vino 

Da, Învăţătorule, Te-am 
aşteptat, dar mai întâi 
trebuie să merg să îl 

găsesc pe Natanael.

El, de asemenea, a 
ascultat de legile lui 

Dumnezeu şi L-a 
aşteptat pe Mesia.

Unde e 
Natanael?

E în livadă. S-a 
întâmplat ceva?

Nu, totul e
 în regulă.

Ioan 1:35-39, 43-45, 3:30-31
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Natanael, 
unde eşti?

Aici, 
frate.

Natanael, L-am găsit
pe Acela despre care

au scris Moise şi
profeţii, pe Isus din

Nazaret, Fiul lui Maria.

Pe Mesia? Aţi vorbit cu El? Dar 
Nazaret? Nimic bun nu vine din 

Nazaret. Cum se poate ca Mesia să 
vină dintr-un loc atât de sărac şi lipsit 

de cultură? Trebuia să se nască în 
Betleemul din Iudeea.

Vino şi te vei 
convinge. Ioan a 

mărturisit despre El 
şi acum Andrei 

e cu El. 

Iată, cu adevărat,
 un israelit cu o
 inimă curată. 

 Filip, I-ai spus 
ceva despre 

mine?
Absolut 
nimic. 

Tu nu mă cunoşti.
 Cum poţi spune că 
am o inimă curată?

Cum puteai 
să mă vezi? 

Nimeni nu a ştiut 
unde sunt. 

Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu. Tu eşti 

Împăratul lui Israel. 

Înainte să te cheme 
Filip, te-am văzut 
stând sub smochin. 

Asta te-a impresionat? Vei
vedea minuni mai mari ca aceasta.

Vei vedea cerul deschis şi pe
îngerii lui Dumnezeu urcându-se şi
coborându-se peste Mine. Vino.

Avem multe de făcut.

Ioan 1:45-51
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Andrei a mers şi el să 
îl caute pe fratele lui,  

să îi spună de Isus. 

Simon, noi L-am găsit 
pe Mesia, despre care 

a vorbit Ioan. Când? Unde? Cum arată? 
Merg şi alţii după El?

Vino
 şi vezi.

Tu eşti Simon, fiul
 lui Iona, dar vei fi 

chemat Petru.

Merg să las barca 
familiei şi apoi Te 

voi urma.
La scurt timp, Isus a ales doisprezece bărbaţi care au
mers după El şi I-au auzit învăţăturile. Mai târziu, ei

aveau să fie numiţi „cei doisprezece ucenici.” Ei au mers
din cetate în cetate să predice Evanghelia împărăţiei.

Isus şi ucenicii Lui au intrat în 
templu să se roage, dar acesta 

era plin de oameni care 
vindeau tot felul de lucruri.

Preoţii sunt corupţi. 
Câştigă de pe urma 

a tot ceea ce se 
vinde în templu.

De ce trebuie să 
schimb banii înainte să 
îi dau la templu? Se 

pare că faci un 
profit frumos.

Preoţii aprobă
lucrul aceasta.

Ioan 1:40-42, 2:12-14; Marcu 3:16
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Ce face? Stă în locul 
acela de aproape o oră, 
fără să spună nimic, doar 
împleteşte funia aceea.

Am făcut un profit 
frumos astăzi. E mai bine 

aşa decât să lucrezi 
pentru bani.

Un bici! Face
 un bici!

Casa Tatălui Meu trebuie
 să fie un loc pentru 

rugăciune, dar voi aţi făcut 
din ea o peşteră de tâlhari. 

Curăţiţi-o! Acum!

Casa Tatălui Lui!
Cine se crede? 

Mesia?

 

Nu faceţi din casa 
Tatălui meu o piaţă. 
Sunteţi o adunătură 

de hoţi.

Ioan 2:15-16

TROSC!TROSC!
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Sunteţi nişte
 pui de năpârci. 

Înfometaţi 
văduvele.

Oooo!

Cine se 
crede?

De ochii lumii, 
faceţi rugăciuni 

lungi. 

Nu vă iubiţi 
semenul; iubiţi 

doar banii 
semenului.

Matei 6:5-7, 12:34; Ioan 2:15-16; 1 Timotei 6:10

Poc!Poc!

Bang!Bang!

Tro
sc!

Tro
sc!

Poc!Poc!
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Data viitoare 
când veniţi la casa 

Tatălui Meu, să 
veniţi ca să vă 

mărturisiţi 
păcatele. 

Îţi aminteşti de acel 
pasaj scris de David 
referitor la Mesia?

Da, 
mă mănâncă pentru 

că vrăjmaşii lui 
Dumnezeu au uitat 

Cuvântul Lui.

râvna casei Tale 

Ştii, cărturarii spun că,
 atunci când va veni Mesia, 

El va veni imediat
 la templu.

Presupun că tu eşti acest 
Isus din Nazaret, despre care 

vorbeşte Ioan. Ai cauzat destule 
probleme pe ziua de azi. Ce 

semn ne vei arăta acum?

Dovada că Eu sunt Mesia
 o veţi avea atunci când veţi 

distruge acest templu şi în trei 
zile,  Eu îl voi ridica din nou.  

A durat 46 de ani 
construirea acestui templu 

şi Tu crezi că poţi să îl 
reconstruieşti în trei zile? 

Asta e absurd! 

Îndrăzneşte 
numai să mai vii 

aici, şi vei fi 
arestat.

Isus vorbea despre templul trupului Său, dar El nu
 le-a dat explicaţii, pentru că nu voia ca ei să înţeleagă. 

Psalmul 69:9, 119:139, Ioan 2:17-22
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Isus şi ucenicii Lui au plecat din Ierusalim şi au mers
 înapoi în nord, la Nazaret, oraşul Lui, unde crescuse.

O, Isus, ai venit acasă. 
Pofteşte-i pe toţi prietenii 

tăi şi le vom pregăti o 
mâncare gustoasă.

Mamă, am venit aici 
doar pentru puţin timp, 
numai pentru Sabat.

După obiceiul Său, Isus a 
intrat în sinagogă, locul 
de închinare al evreilor, 

în timpul Sabatului.*

Ne bucurăm să-L vedem pe unul
 dintre ai noştri venind aici împreună 

cu prietenii Lui. Am auzit lucruri 
ciudate despre ei, dar vom vorbi 

despre aceasta mai târziu. 

Atât deocamdată, 
Isus, vrei să ne faci 

onoarea să ne citeşti 
Scriptura astăzi?

Isus a deschis la profetul 
Isaia şi a găsit o profeţie 

binecunoscută despre Mesia.

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru 
că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; 
M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima 

zdrobită, să propovăduiesc robilor de război 
slobozirea şi orbilor căpătarea vederii, să 
dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul 

de îndurare al Domnului.”

Astăzi se 
împlineşte această 

profeţie.

Luca 4:16-21
*Sabatul este o zi religioasă de odihnă, ţinută săptămânal, stabilită de Dumnezeu în a şaptea zi şi dată Evreilor în una din cele 

zece porunci (Geneza 2:2-3; Exodul 20:10).

Sinagoga era o clădire în care evreii se 
adunau în ziua de Sabat, ca să se închine 

împreună. Era, de asemenea, folosită 
pentru evenimente sociale şi ca şcoală. 
Sabatul era ultima zi din săptămână, şi 
evreii ţineau această zi ca sfântă şi se 

opreau din lucrul lor, odihnindu-se.
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Tu eşti doar 
un fiu de 
tâmplar.

Liniştiţi-vă.
Plecăm.

 

Omorâţi-l 
cu pietre.

Pretinde că El e
Mesia!

Isus şi ucenicii au venit la Capernaum, un 
oraş pe malul lacului, în care locuiau unii 
din ucenici. Din nou au intrat în sinagogă.

Şi profetul spunea că Mesia
 va fi o lumină pentru neamuri şi 
în El se vor încrede. Ferice de cei 
cu inima curată, căci ei vor vedea 

pe Dumnezeu. Dumnezeu nu 
izgoneşte pe nimeni care vine la 
El, fie iudeu, fie dintre neamuri.

Tu, Cel sfânt. 
Lasă-ne în 

pace.

Ştiu cine eşti. Eşti 
Sfântul lui Dumnezeu.

Este posedat 
de demoni. 

Scoateţi-l de 
aici. 

Ai venit să ne distrugi pe 
noi demonii 

înainte de vreme?
Lasă-ne în pace. Ce avem

noi a face cu Tine?

Cine l-a lăsat
 să intre aici? Fiţi 

atenţi! E 
periculos.

Demonilor, vă
poruncesc să ieşiţi

afară din omul
acesta şi să nu îl

mai chinuiţi!

Blasfemie!

Luca 4:28-35
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Plecaţi!

AAAAAHHHH!

Ce i-ai făcut?

E mort?

Au ieşit demonii. 
Eşti liber. Du-te şi 

să nu mai 
păcătuieşti.

Apoi, dintr-o dată,
a stat în picioare.

Isus are autoritate 
deplină asupra 

demonilor. Omul este 
normal acum.

Petru, soţia ta te
cheamă să vii acasă. Mama
ei e grav bolnavă cu febră 

mare.

Vom veni.

Oh, Petru, dragul 
meu, mi-e aşa de 
frică. Starea ei se 

agravează. 

Nu te teme. 
Învăţătorul e aici.

Marcu 1:25-30; Luca 4:35-38

Slavă lui 
Dumnezeu!
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Ridică-te, 
boala s-a dus. 

Se ridică!
 S-a vindecat!

Ea s-a ridicat din pat şi a
început să slujească lui Isus şi 

ucenicilor Lui.

Vestea despre 
vindecare s-a răspândit, 
astfel că mulţi bolnavi 
au fost aduşi la Isus.

Învăţătorule, tatăl
 meu este paralizat de 

când eram eu copil. Un lemn 
a căzut peste el şi i-a rupt 

spatele. Te rog, dacă
 poţi face ceva.

Ridică-te şi umblă.

Slavă lui 
Dumnezeu!

Pot umbla! E 
o minune!

Învăţătorule, fetiţa 
mea s-a născut oarbă; 

o poţi ajuta?

Marcu 1:30-34; Luca 4:38-40
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După cum spune 
Scriptura: „Orbii îşi vor 
căpăta vederea.” Fiica 

ta vede acum.

Tati, tu 
eşti?

Oh, tati, niciodată nu 
am ştiut cum arăţi, dar eşti 

chiar mai frumos decât 
mi-am închipuit.

Isus, împreună cu ucenicii, au coborât 
la Ierusalim în timpul zilelor de post, 
iar Isus învăţa pe oameni în templu.

Când cineva vă blastămă, nu 
răspundeţi înapoi cu blestem, ci mai 
bine rugaţi-vă ca binecuvântarea să 
vină peste acea persoană. Purtaţi-
vă cu ceilalţi aşa cum aţi vrea ca şi 

ei să se poarte cu voi. 
Aţi auzit că s-a spus în 

vechime să iubeşti pe prietenii 
tăi şi să urăşti pe duşmanii tăi, 

dar Eu vă spun să vă iubiţi 
duşmanii şi să le faceţi bine.

Când cineva vă greşeşte, iertaţi-l.
Veţi fi binecuvântaţi dacă aveţi o inimă

curată, pentru că Îl veţi vedea pe
Dumnezeu. Dacă sunteţi grabnici la

împăcare, veţi fi cei mai binecuvântaţi.

Cum rămâne cu 
„ochi pentru ochi şi 
dinte pentru dinte”?

Dacă cineva te loveşte peste un obraz, 
întoarce-l şi pe celălalt. Nu fiţi violenţi. 

Dacă vezi că semenul tău are nevoie de o 
haină şi tu ai două, dă-i una lui. Dacă îi 

este foame, dă-i să mănânce. Tatăl vostru 
din cer vede şi vă va binecuvânta.

Aţi auzit că s-a zis celor din
vechime: „Să nu ucizi”, dar Eu vă

spun că dacă te mânii pe
fratele tău fără o cauză, vei 

cădea sub
pedeapsa judecăţii lui Dumnezeu.

Matei 5:8, 21-22, 38-44, 6:12; Marcu 1:34

188



Aţi auzit că s-a zis celor din 
vechime: „Să nu preacurveşti”, dar 
Eu vă spun că orişicine se uită la o 

femeie ca s-o poftească, a şi 
preacurvit cu ea în inima lui.

Liderii religioşi,
 într-adevăr, arată bine 
în exterior, dar în inimă 
sunt plini de răutate.

Sunt ca mormintele văruite. Pe din afară,
 arată bine, dar înăuntru sunt pline cu oase 

moarte. Dacă neprihănirea voastră nu o
 întrece pe a lor, niciodată nu veţi intra în

 împărăţia Mea.

Există o cale largă 
care duce la pieire 
şi mulţi merg pe ea.

Eu sunt poarta cerului. Dacă 
intraţi prin Mine, veţi avea 

viaţă veşnică. Dacă încercaţi 
să intraţi pe orice altă cale, 
veţi muri în păcatele voastre.

De ce faci
vindecări în ziua Sabatului? Moise

a poruncit să nu facem nici un
fel de lucru în timpul Sabatului.

Tatăl Meu M-a trimis 
în lume să fac lucrul 
Lui. Fac numai acele 

lucruri pe care El mi le 
spune să le fac.

Te faci egal cu Dumnezeu. Asta e
blasfemie, care merită să fie

pedepsită cu moartea!

Este voia Tatălui meu ceresc 
ca toţi oamenii să se închine şi 

să Îl cinstească pe Fiul, aşa 
cum cinstesc pe Tatăl.

Va veni vremea când cei 
din morminte vor auzi glasul 

Meu şi vor învia din morţi, unii 
pentru viaţă veşnică, alţii 
pentru osândă veşnică.

Cu adevărat, Acesta 
este Mesia. Întâi minunile 
făcute, iar acum această 
afirmaţie îndrăzneaţă.

El e diferit de liderii 
noştri religioşi. Vorbeşte 

cu autoritate. Mi-e teamă 
că Îl vor omorî.

Trebuie să 
merg să îi spun 

soţiei mele.

Matei 5:27-28, 7:13-14, 28-29, 23:27-28; Ioan 5:18-19, 23, 29-30, 14:6
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De ce a venit noaptea? 
Se simte jenat să fie 
văzut stând de vorbă 

cu Isus?

Învăţătorule, a venit un 
fariseu* aici care vrea să se 
întâlnească cu Tine. Este un 

conducător al iudeilor, un om 
foarte important.

Voi merge să 
vorbesc cu el 
în particular.

Învăţătorule, noi, 
conducătorii iudeilor, ştim 
că eşti un Învăţător venit 
de la Dumnezeu, pentru 

că nici un om nu poate să 
facă minunile pe care le 
faci Tu, dacă Dumnezeu 

nu este cu el. Dacă nu te naşti
din nou, nu vei

vedea împărăţia lui
Dumnezeu.

Vrei să spui că trebuie
 să intru din nou în 

pântecele mamei mele şi să 
mă nasc încă o dată?

Nu, ce este născut 
din carne este carne, şi 
ce este născut din duh, 

este duh. Nicodim, ascultă 
ce îţi spun. Trebuie să te 

naşti din nou.
Cum se întâmplă 
această naştere 

din nou?

Naşterea spirituală de care 
vorbesc este misterioasă, 
asemenea vântului, dar o 

experimentăm în acelaşi fel. 
Trebuie să ai naşterea aceasta 

de sus, dacă vrei să intri în 
împărăţia lui Dumnezeu.

După cum Moise
 a înălţat şarpele în 

pustie, tot aşa trebuie 
să fiu şi Eu înălţat.

Dar ei mureau de muşcăturile 
şerpilor, pentru că au păcătuit 

împotriva lui Dumnezeu. Când au 
privit însă spre şarpele de 

aramă, au fost vindecaţi pe loc.

Numeri 21:5-9; Ioan 3:1-14
*Membru al unei secte iudaice vechi care se remarca prin respectare strictă a tradiţiilor iudaice.
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Da, chiar şi acum oamenii mai mor de 
„muşcătura” păcatului. Dar, de această dată, 
voi fi înălţat ca toţi oamenii să vadă. După 
cum cei care au fost muşcaţi în pustie au fost 
vindecaţi, privind la şarpele de aramă, tot 

aşa, cei care sunt muşcaţi de păcat vor
 găsi eliberare, crezând în Mine.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
 că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 

crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.
Oricine crede în Mine are viaţă veşnică, dar cine 

nu crede în Mine, este deja condamnat.

Cu alte cuvinte,naşterea
 din nou este singurul 

remediu pentru păcat şi Tu 
vei fi pus pe un stâlp ca

 să dai eliberare.

Când se va 
petrece 
această 

naştere din 
nou?

După ce voi fi înălţat 
ca toţi să Mă vadă. 

Ioan 3:14-18
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Samaritenii locuiau între 
Ierusalim şi Galileea. Evreii 

evitau orice legătură cu 
samaritenii, nici măcar nu 
treceau prin oraşele lor, 
pentru că credeau că 

samaritenii erau necuraţi din 
punct de vedere spiritual. 

Într-o zi, Isus i-a surprins pe 
ucenicii Lui, zicând:

Haideţi, trebuie să 
trec prin Samaria. 

Doamne, dar ei sunt 
necuraţi şi inculţi! Sunt 

săraci şi imorali.

Este voia Tatălui să 
merg în Samaria. 

Pe la prânz, au ajuns 
la o fântână, afară 

dintr-o cetate.

Mergeţi în oraş şi 
cumpăraţi nişte carne. 

Vă voi aştepa aici, 
lângă fântână. 

Dar Tu rămâi 
aici singur? Da, trebuie să

 fac lucrarea
 Tatălui Meu. 

Isus era obosit, setos şi flămând. 
Deşi nu era timpul ca femeile să 

vină la fântână după apă, o femeie 
samariteancă a venit să scoată apă.

Ioan 4:1-8
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Îmi dai, te rog, nişte 
apă din ulciorul tău?

Ha! De ce tu, care 
eşti iudeu, ceri apă de

 la mine, o femeie 
samariteancă? Credeam 

că voi, iudeii, nu aveţi 
nici o legătură cu noi. Dacă ai cunoaşte

 darul lui Dumnezeu şi ai 
şti cine sunt Eu, tu Mi-ai 
cere Mie de băut şi Eu 

ţi-aş da apă vie. 

Tu îmi oferi apă? 
Dar nu ai cu ce să scoţi apă şi 
fântâna e adâncă. De unde ai 

să scoţi apă vie?

După ce bei din această
fântână, îţi va fi iarăşi

sete. Apa pe care ţi-o ofer 
Eu va fi în sufletul tău ca 
un izvor de viaţă veşnică.

Atunci, dă-mi să beau
 din această apă, ca să nu 
mai îmi fie sete niciodată. 

Du-te şi cheamă-l 
pe bărbatul tău şi 

vă voi spune despre 
această apă.

Nu am bărbat.

Ai avut cinci 
bărbaţi, şi acela 

pe care îl ai acum 
nu-ţi este bărbat.

Sigur eşti prooroc, 
din moment ce îmi 

cunoşti păcatul 
tainic.

Voi, iudeii, vă închinaţi în 
Ierusalim, iar părinţii noştri se 

închină pe muntele acesta. Care 
munte este locul corect pentru 

închinare?

Dumnezeu este duh. Lui nu trebuie 
să ne închinăm în temple făcute de 
mâini omeneşti. Dumnezeu caută 

oameni care să creadă adevărul şi 
care să I se închine în duh. 

Ştim că urmează 
să vină Mesia şi când 

va veni, El ne va 
descoperi adevărul.

Vorbeşti cu 
Mesia chiar 

acum.

Trebuie să merg să-i 
caut pe prietenii mei 

să le spun şi lor.

Isus a rămas în Samaria
 două zile, învăţând pe oameni 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

Ioan 4:7-29, 40
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Odată, Isus şi ucenicii, stăteau pe un deal, 
privind lacul Galileii. Mii de oameni din

 diferite cetăţi au venit să-I asculte învăţăturile. 

Când daţi bani săracilor,
să nu o faceţi în public,
ca să fiţi văzuţi de alţii. 

Când faceţi lucruri religioase,
doar ca să fiţi lăudaţi şi admiraţi

de oameni, nu veţi avea nici o
răsplată de la Dumnezeu în cer.
Deci, să nu ştie stânga ce face

dreapta.

Când vă rugaţi, să
 nu fiţi ca acei făţarnici 
religioşi, care se roagă 

în public, ca să fie 
văzuţi de oameni.

Şi când vă rugaţi, să nu repetaţi aceleaşi 
fraze, ca liderii voştri religioşi; ei stau în 

locuri publice şi fac caz de rugăciunile lor.

Învăţătorule, e târziu şi
 oamenii aceştia au stat cu noi 
toată ziua. Le este foame şi

 orice oraş de unde şi-ar putea 
cumpăra mâncare e 

departe de aici. 

Trebuie să îi 
trimiţi acum să 
meargă să îşi 

cumpere
 mâncare.

Învăţătorule, îţi dau 
prânzul meu. Mama mea
 mi-a pregătit cinci bucăţi 

de pâine şi doi peşti.

Spuneţi-le 
tuturor să stea jos 

şi îi vom servi.

Cu ce?

Matei 14:15, 6:1-7, 6:19-21

Nu vă adunaţi 
comori în lumea 

aceasta, ci adunaţi-
vă comori în cer, 

acolo unde vor dura 
veşnic. Nu puteţi sluji 

la doi stăpâni, lui 
Dumnezeu şi banilor. 
Veţi ajunge să-l urâţi 
pe unul şi să-l iubiţi 

pe celălalt.

Nu vă cheltuiţi energia şi 
timpul încercând să vă îmbogăţiţi. 

Bogaţii au mai multă tulburare 
decât ceilalţi oameni şi îşi iubesc 
bogăţiile aşa de mult încât este 
greu pentru ei să ajungă în cer.
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Să vedem. Se pare că 
avem nişte peşte şi pâine. 

Dar, Învăţătorule, 
asta nu-i de-ajuns nici 

măcar pentru un 
singur om, dar
 pentru 5000!? 

Împrumutaţi doisprezece 
coşuri mari şi pregătiţi-vă 
să distribuiţi mâncarea. 

Binecuvântat 
să fii Tu,  Doamne, 
Dumnezeul nostru, 

Împăratul 
universului, care ne 

dai pâine din 
roadele 

pământului.

De ce goleşte
 prânzul acela 

mic
în coşul acela

mare?

Matei 14:19-21; Luca 9:16-17
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Lăudat să fie 
Dumnezeu!

El ne dă pâine 
din cer ... ca 

Moise.

Mama n-o să 
creadă aşa ceva!

Oamenii luau pâine
şi peşte din coşuri.

Mâncarea se
înmulţea continuu.

Învăţătorule, toţi au 
mâncat şi coşurile sunt 

încă pline. Nu le 
putem goli!

Strângeţi ce a rămas şi apoi,
 tu şi ceilalţi luaţi barca şi mergeţi 

în cealaltă parte a lacului. Ne 
vedem mai târziu. Eu trebuie să 

mă duc la munte, să Mă rog. 

Isus a urcat pe munte 
singur, iar toţi ucenicii  au 
plecat cu barca în partea 

cealaltă a lacului. 

Isus mergea adesea în locuri 
retrase să se roage.

Matei 14:20-23
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După ce ucenicii au ajuns în 
mijlocul lacului, s-a pornit o

 furtună atât de puternică încât 
le-a fost teamă că se vor scufunda. 

Nu am mai 
văzut o furtună
 atât de mare. Nu o să mai 

rezistăm 
mult. 

Ne 
scufundăm!

Priviţi!
ceva 

apă.

 Se vede 

acolo pe 

Este o 
fantomă! E o 

fantomă!

E un om care
 umblă pe apă!

Petru, sunt Eu, nu-ţi 
fie teamă!

Doamne, dacă eşti Tu, 
atunci lasă-mă să vin 
la Tine umblând pe 

apă, exact cum faci Tu. 

Vino la 
Mine, Petru.

Matei 14:24-29
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Vin, 
Doamne.

Petru într-adevăr umbla pe
apă spre Isus.

Când a văzut Petru valurile
mari şi nu a mai privit la 

Isus, i-a fost frică.

Frica i-a distrus 
credinţa şi a început 

să se scufunde. 

Doamne,
 salvează-mă!

Matei 14:29-30

Nu, Petru!
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Petre, ai 
început să te 
îndoieşti de 

Mine. 

Isus l-a adus pe 
Petru înapoi în 

barcă, amândoi 
umblând încă 

pe apă. 

Petre, ai 
umblat pe 

apă!

Isus a mustrat furtuna 
şi deodată s-a potolit. 

Pleacă de la mine, 
Doamne, căci sunt
 un om păcătos.

Cu adevărat, 
Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu. 

Hristosul
 lui Israel. 

Domnul meu 
şi Dumnezeul 

meu!

Pace!
 Linişteşte-te!

Matei 14:31-33
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Mai târziu.

În aceste zile de 
sărbătoare e atâta 

aglomeraţie. Vin oameni aici 
din toate colţurile ţării, unii 

chiar şi din Roma şi 
din Egipt. 

Să mergem
lângă 

scăldătoare.

Omul acesta e aici 
de când mă ştiu.

Ai vrea să te 
însănătoşeşti?

Nu am pe 
nimeni care să 

mă ajute. 

Scoală-te, ridică-ţi 
patul şi umblă.

Tu eşti Isus, nu-i 
aşa? Am auzit de 

minunile Tale.

Ce glumă proastă.
Bietul om a fost olog

38 de ani.

Acesta este Sabatul
nostru sfânt. Nu are nici
un drept să ne tulbure 

pacea. 

Ioan 5:1-8
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Am auzit că există o
mişcare care vrea să Îl

îndepărteze. Primeşte mult 
prea multă atenţie.

Da, a convins
oamenii că El 
poate să facă

minuni. 
Cine se crede acest 

Isus, Mesia?

Picioarele!
 Cresc!

Slavă lui 
Dumnezeu! 

După toţi aceşti 
ani, pot umbla!

Nu este posibil!

Se 
ridică!

Slavă lui
Dumnezeu!

După atâţia 
ani, pot umbla!

De ce faci 
vindecări în ziua 

Sabatului?

Moise a 
poruncit să ne 
odihnim în ziua 

de Sabat.

E voie în ziua de Sabat să îţi 
scoţi boul din groapă. Încalc 
legea prin vindecarea unui 

om în ziua Sabatului?

Tatăl Meu 
lucrează în ziua 
Sabatului şi Eu 

fac doar ce văd 
la El.

Luca 14:5-6; Ioan 5:9-17

201



El spune că 
Dumnezeu este 
Tatăl Lui. Se face 

egal cu 
Dumnezeu. 

Puneţi mâna 
pe el! 

Trebuie să fie 
omorât cu 

pietre!

Omorâţi-l!

Să omorâţi un om pentru 
că a făcut o vindecare în 

zi de Sabat?

Vorbeşte 
împotriva legii 

noastre.

Nu a spus nimic 
împotriva legii. 

Ascultaţi ce 
vrea să spună. 

Ascultaţi-Mă! Vă miraţi 
că am făcut această minune. 
Veţi vedea minuni mai mari 

decât aceasta. După cum Tatăl 
Meu are putere să învie morţii, 

Mi-a dat şi Mie aceeaşi 
autoritate. Tatăl Mi-a dat 
autoritate deplină peste 

această lume.

Dacă nu Mă cinstiţi pe 
Mine, nu Îl cinstiţi nici pe 
Dumnezeu. Adevărat vă 
spun că oricine crede în 
Mine, crede în Cel ce 
M-a trimis pe Mine şi 

are viaţă veşnică. Cum poţi Tu da 
viaţă veşnică?

Va veni vremea când cei morţi vor auzi
glasul Meu şi vor ieşi din morminte. Cei ce
au făcut binele, vor învia la viaţă veşnică,
dar cei ce au făcut răul, vor fi aruncaţi în
iazul de foc, pentru pedeapsă veşnică.

Asta-i blasfemie!
 Nici un om nu poate 
învia morţii. Numai 

Dumnezeu poate da 
viaţă veşnică. 

Ioan 5:18-29
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Voi nu Mă credeţi, dar Ioan
a prevestit venirea Mea, şi la fel
şi Scriptura. Căutaţi în Scripturi,

pentru că multe profeţii
vorbesc despre Mine.

Să nu credeţi că 
vă voi învinui înaintea lui 

Dumnezeu. Legea lui Moise,
 pe care nu reuşiţi să o ţineţi, 

va sta mărturie împotriva 
voastră. 

Acesta este Cel pe care ei încearcă
 să Îl omoare, totuşi El vorbeşte cu 
îndrăzneală şi ei nu fac nimic. Ştiu 

oare conducătorii că Acesta este într-
adevăr Hristosul, Mesia lui Israel?

Cărturarii ne învaţă că nu vom 
şti de unde vine Mesia, dar ştim

că acest om este Fiul unui tâmplar 
din Galilea. 

Spuneţi că Mă cunoaşteţi
 şi ştiţi de unde am venit. Nu 

am venit pe acest pământ din 
voia Mea. Tatăl Meu M-a 

trimis, dar voi nu Îl cunoaşteţi 
pe Tatăl; Eu Îl cunosc şi

 El M-a trimis la voi.

El cunoaşte 
toate lucrurile. 

Cum a auzit
 ce am spus?

Te-ai aştepta ca Mesia să 
facă mai multe minuni decât 

a făcut acest om?

Mergeţi imediat 
şi arestaţi-l pe 

blasfemiatorul acela.
Oamenii cred în El.
Trebuie să fie oprit
să mai vorbească.

Situaţia e 
gravă de data 

aceasta.

Acesta este Mesia
despre care a fost 
prezis că va veni!

Ioan 5:30-39, 45, 6:42-43, 7:25-32, 40-41
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Ferice de cei 
însetaţi după 

neprihănire, căci ei 
vor fi săturaţi. 

Ferice de cei 
împăciuitori, căci ei vor

 fi chemaţi fii ai lui 
Dumnezeu. Iubiţi pe 
vrăjmaşii voştri şi 
binecuvântaţi-i.

Dacă însetează cineva, să vină 
la Mine şi să bea. Duhul Sfânt 
va fi în el ca un izvor de apă 
care ţâşneşte în viaţă veşnică.

Nu vorbeşte ca 
un criminal. 

Ei spun că El e
răspunsul a 

4000 de ani de 
profeţii.

De ce nu L-aţi adus 
la noi? Stătea chiar în 
faţa voastră. De ce nu 

L-aţi prins?

Vorbeşte de 
dragoste şi iertare.

Ha, ha, v-a înşelat şi pe voi? Este 
vreunul din conducării învăţaţi şi 
din Farisei care să fi crezut în El? 

Acest Isus ar trebui să moară.

Nici un om nu a 
vorbit vreodată 

ca acesta.

Nicodim, cel care a venit la
 Isus noaptea, a luat cuvântul.

Condamnă legea noastră 
pe cineva înainte să asculte ce 

are de spus cel în cauză?

Nicodim, şi tu eşti unul din cei care
 merg după El în Galileea? Studiază 

Scriptura, si vei vedea că Mesia nu vine 
din Galileea. El va veni din Betleemul din 

Iudeea, şi trebuie să fie Fiul lui David. 

Matei 5:6, 9; Ioan 4:14, 7:45-52
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Înşală pe 
oamenii de rând 
cu minciunile lui.

Pare să aibă 
răspuns la orice.

Ce-ar fi să trimitem
pe unul din cei mai
inteligenţi învăţători 

ai legii dintre noi
ca să îl prindă în

capcană în propriile 
lui cuvinte?

Ştiu învăţătorul 
legii potrivit.

Este eminent şi
nemilos.

Bun răspuns. Dragostea 
este împlinirea legii. Dacă îl

 iubeşti pe aproapele tău ca pe
 tine însuţi, atunci vei fi plăcut

 în ochii lui Dumnezeu.

Învăţătorul legii a venit 
să Îl provoace pe Isus.

Învăţătorule, ce 
trebuie să fac ca 

să moştenesc 
viaţa veşnică?

Ce spune 
legea? Spune să iubeşti pe

Domnul, Dumnezeul tău cu
toată inima ta, cu tot sufletul
tău, cu toată puterea ta şi cu

tot cugetul tău şi pe
aproapele tău ca pe

tine însuţi.

Îţi voi spune o 
întâmplare:

Un om care călătorea
 de la Ierusalim la Ierihon a
 fost atacat de tâlhari, a fost 
dezbrăcat şi jefuit de tot ce 

avea şi lăsat să moară. 

Când un preot a 
trecut pe lângă omul 
care zăcea în drum, 
l-a ocolit şi nu s-a 
oprit să îl ajute. 

Da, dar pe care aproape 
să îl iubesc? Nu te referi la 

toţi oamenii, cum ar fi 
romanii păgâni, nu?

Luca 10:25-31
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În acelaşi fel, un levit, care slujea 
în templu, a trecut pe acolo şi s-a 
oprit doar cât să arunce o privire 
spre omul rănit, dar nu l-a ajutat.

La ce ajută să spui că ai 
dragoste dacă nu faci fapte care 

să arate dragoste? Dacă nu îţi 
iubeşti aproapele, nu Îl iubeşti 

nici pe Dumnezeu.

Apoi, un a trecut un samaritean
pe acel drum, un om dispreţuit de
iudei şi considerat necurat. Când a
văzut pe omul rănit, dezbrăcat şi

aruncat în drum, nu a luat în
considerare că acel om era iudeu. Samariteanul a avut

milă de el şi s-a oprit să
îl ajute.

Samariteanul i-a 
curăţat şi i-a legat 
rănile. Dragostea 

lui nu a stat în 
vorbe, ci în fapte. 

Samariteanul l-a aşezat pe 
omul rănit pe măgarul lui şi l-a 
dus la un han, unde putea să se 

odihnească şi să se refacă. 

Uşurel. Te-am
prins bine. În curând 

vei fi în pat.

Îţi voi plăti camera şi 
mâncarea pentru două 

săptămâni. Dacă 
îngrijirea lui costă mai 

mult, îţi voi plăti când voi 
trece pe-aici din nou.

Luca 10:32-35
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M-ai întrebat cine este 
aproapele tău. Spune-mi 
acum, care din aceşti trei

 s-a dovedit a fi aproapele 
acestui om? 

Cel care a arătat 
milă, bineînţeles. Incredibil!

Atunci, du-te şi fă şi
 tu ca acest samaritean. 
Iubeşte-ţi aproapele. 

Prostul! Scoateţi-l
 de acolo înainte ca Isus 

să îl convertească. 
Ce fel de învăţătură 

prostească e asta? Nu e 
practică. Unii pur şi simplu 

refuză să răspundă la 
dragoste.

Aţi auzit că s-a zis să iubeşti
pe prietenii tăi şi să urăşti pe

vrăjmaşii tăi. Dar Eu vă spun: iubiţi
pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe
cei ce vă blastămă, faceţi bine celor
ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce

vă asupresc şi vă prigonesc.

Matei 5:43-44; Luca 10:36-37
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