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Altundeva...
Au trecut zile

de când nu am 
mâncat.

Cred că prefer să mor. 
Doar în urmă cu un an, 

eram bogat şi respectat 
în comunitatea mea. 
Uită-te la mine acum. 

Nu mai eşti
respectat; eşti doar
un lepros acum, un 

proscris.

La început, am avut speranţe 
că într-o zi mă voi însănătoşi şi că mă 

voi întoarce la soţia mea şi la copii. Dar, 
sunt aici de zece ani şi nu am auzit de 

nimeni să se vindece şi să se 
întoarcă în societate.

Ah, încetează să-ţi mai 
plângi de milă. Nimănui nu-i 

pasă, nici măcar lui Dumnezeu. 
Să mergem să vedem dacă 

putem cerşi ceva de 
mâncare. 

La început, soţia îi aducea pe 
copii aici şi stăteau la distanţă ca să 

vorbească cu mine, dar apoi, au 
venit din ce în ce mai rar. Copiii sunt 
mari acum. Nici nu m-ar recunoaşte 
dacă m-ar vedea. Asta-i mai rău 

decât dacă aş muri. Hai să ieşim la 
drumul principal, să 
vedem dacă găsim 
pe cineva să i se 
facă milă de noi. 

Să mergem
împreună, s-ar putea
să fie mai prudent. 

O să mori dacă nu 
înveţi să mănânci 

şobolani şi gândaci.
 E singurul mod prin 

care poţi supravieţui.
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Văd nişte călători 
venind 

pe drum!

Fiţi atenţi,
iar sunt tipii 

aceia!

 

Plecaţi de-aici, 
leproşi murdari! 

Mergeţi undeva şi 
muriţi.

Viermi murdari!
Dumnezeu vă
pedepseşte.

Necuraţi! Necuraţi,
 toţi suntem necuraţi. 

Fugiţi! 
Fugiţi!

Sunt leproşi. Nu-i lăsaţi 
să se apropie, ca să nu 

luaţi şi voi boala. 

Aveţi milă! Ne puteţi 
da o gură de mâncare 

la fiecare?
Dă-le ceva ca 

să plece. 

Daţi-vă înapoi.
Sunteţi necuraţi!

 

Daţi-vă înapoi 
şi vă vom lăsa 
ceva aici jos. 

Să nu vă apropiaţi, 
până nu mă 

depărtez eu întâi. 
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Pâine!

Mâncare!
Lăsaţi-mi 
şi mie o 
bucată!

Nu o luaţi 
pe toată!

Aia e a
mea!

Porcule!

Pâine!
 Pâine!

Mai vine un 
grup mare de 

călători. 

Trebuie să 
fim atenţi că 
sunt aşa de 

mulţi. 
Şi toţi sunt 
bărbaţi. 

Oh, Doamne!
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Susţine că vine
de la Dumnezeu. Spune
că El şi Tatăl sunt una.
L-am văzut vindecând
ochii orbilor şi membre

paralizate.

Învăţătorule,
 sunt leproşi.

Acela e Isus din Nazaret.
L-am văzut odată, înainte
să mă îmbolnăvesc. El e

Acela care vindecă 
oamenii. 

Nu-I lăsa să 
se apropie.

Isuse!
 Ajută-ne!

Ce vreţi să 
vă fac? Ai milă de noi 

şi vindecă-ne.

Dacă vrei, poţi
să mă curăţeşti.

Nu ar trebui 
să mă atingi. 

Nici o problemă. Mergeţi la
templu şi arătaţi-vă preotului.
El va vedea că sunteţi curăţiţi
şi vă va lăsa să mergeţi acasă

la familiile voastre.

Spune că 
ne-am curăţit.

Ne vor trimite 
înapoi înainte să 

ajungem la 
templu.

Eu voi face 
aşa cum ne-

a spus El.

Şi eu. Să 
mergem.

Luca 17:11-14
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Isus spune că 
ne-am vindecat.

Mă simt
 mai bine.

Ne schimbăm, 
uite!

Mi se vindecă 
pielea! Isus ne-a vindecat!

 Eşti sănătos acum!

Nu mai
 eşti urât!

Trebuie să merg
 să o găsesc pe 

soţia mea!

Binecuvântat eşti Tu, Fiul
 lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel, 
mi-ai dat din nou viaţă. Dumnezeu 

este îndurător şi milostiv.

N-au fost curăţiţi toţi zece?
 Dar numai unul s-a întors să 

mulţumească, şi el nici măcar nu 
e evreu. E samaritean.

Luca 17:14-19
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 Viaţa Veşnică...Un om L-a întrebat pe Isus 
dacă mulţi vor avea viaţă 

veşnică. Isus a răspuns:

Vă spun, calea care duce
spre viaţa veşnică este dificilă şi
îngustă şi foarte puţini o vor găsi.

Dar calea care duce la
moarte este largă şi plină de

oameni care se îndreaptă
spre pierzarea veşnică.

Străduiţi-vă să intraţi pe
poarta îngustă, pentru că

mulţi vor căuta să intre şi nu vor
reuşi. În ziua judecăţii, mulţi se

vor ruga lui Dumnezeu,
zicându-I: “Învăţătorule, eu sigur

Ţi-am aparţinut Ţie. Am fost un om
religios. Am postit şi m-am
rugat. Am dat bani să ajut

religia. Am profeţit în
Numele Tău şi am scos

demoni.”

Atunci le voi spune:
“Niciodată nu v-am

cunoscut. Plecaţi de la
Mine, blestemaţilor, în
focul cel veşnic. Acolo

va fi plânsul şi
scrâşnirea dinţilor.”

Acela este un loc unde
 sufletul nu moare niciodată şi 

focul nu se stinge. Fumul 
chinului lor se va urca veşnic. 

Matei 7:13-14, 22-23; Apocalipsa 14:11

 Viaţa Veşnică...
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Isus a povestit o 
altă întâmplare:

Era un om bogat, care se îmbrăca
 în haine scumpe şi în fiecare zi mânca 
mâncăruri îmbelşugate. El era cinstit şi 

corect, nu era un om rău, dar se 
gândea numai la sine însuşi. 

Îşi strângea
 banii şi se 

îmbogăţea tot 
mai mult în 
fiecare zi. 

Ia aceste resturi de pe
farfurie şi dă-le cerşetorului Lazăr 

care stă la uşa mea. Eu sunt
un om de adâncă

compasiune şi mărinimie.

Da, stăpâne, sunt 
convins că va 

aprecia gestul tău.

Stăpânul a spus 
să îţi dau aceste 

fărâmituri. 

Domnul să fie
 lăudat!
grijă de ai Lui. Aceasta 

este mai mult decât merit. 
Transmite-i stăpânului tău 

că îi mulţumesc.

 Dumnezeu are 

Am aşa multe 
bogăţii, încât am 

nevoie de hambare 
mai mari ca să îmi 

ţin toate 
posesiunile. 

Nebunule, în această 
noapte vei muri şi va trebui 

să dai socoteală pentru 
sufletul tău.

Aaa-blu-gu!

Luca 16:19-22; Evrei 9:27

“Oamenilor le este
rânduit să moară o

singură dată, iar după
aceea vine judecata. “

Dar în acea noapte,
 a venit solul morţii. 

Nimeni nu poate să 
se reîntoarcă şi să 

se reîncarneze. 

215



Când cortegiul funerar a plecat de la 
locuinţa omului bogat, oamenii au 

observat că şi cerşetorul Lazăr a murit. 

Este cerşetorul acela 
bătrân, Lazăr. Şi el a 

murit azi-noapte. Arată 
atât de liniştit.

Trupul lui Lazăr a fost dus, fără 
ceremonie, într-o

căruţă şi aruncat afară din cetate, 
acolo unde erau

aruncate animalele moarte şi arse.
Nu s-a ţinut nici un serviciu de

înmormântare pentru el şi nimeni
nu i-a jelit plecarea.

Dar nişte îngeri au 
venit şi l-au dus pe 

Lazăr în rai.
Lazăr, fratele nostru,

 bine ai venit acasă. Nu îţi va 
mai fi foame niciodată şi nu 
vei mai avea nici o durere în 

trup. Vino, am întins o 
masă pentru tine. 

Uau! Ce călătorie! 
Niciodată nu am crezut 

că e aşa amuzant
 să fii mort!

Bogatul a avut cea mai selectă înmormântare,  şi a fost pus 
într-un mormânt frumos, şi toţi cei care au iubit banii lui, au 
venit să vadă ce le-a lăsat ca moştenire în testamentul lui. 

Acum a plecat 
să îşi primească 

răsplata. Fie ca sufletul 
lui să se odihnească

 în pace. 

Dar când bogatul 
a murit, s-a trezit 

căzând într-o 
prăpastie fără 

fund. 

Luca 16:22

A fost un om bun. Uneori, era
 mai dur cu cei pe care îi iubea, dar 
noi întotdeauna ne vom aduce aminte
 de dragostea pe care a avut-o faţă
 de poporul lui şi de corectitudinea

 de care a dat dovadă în toate 
afacerile sale. 
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Apoi, trimite-l pe Lazăr la
casa tatălui meu să

mărturisească celor cinci fraţi
ai mei, ca să nu ajungă şi ei în

acest loc cumplit de chin.

Ajutor! Oh,
Dumnezeule, cineva, 
ajută-mă! Sunt aici în

flăcări!

 

Părinte Avraame, ai milă de mine. Îl
 văd pe Lazăr acolo. Trimite-l să-şi moaie 
degetul în apă şi să îmi răcorească limba, 

fiindcă sunt chinuit în aceste flăcări. 

Fiule, te-aş ajuta dacă 
aş putea, dar e o prăpastie 

mare între noi, cu iazul de foc 
la fund. Noi nu putem trece 

dincolo să te ajutăm, şi nici tu 
nu poţi trece pe partea 

aceasta. 

Au scrierile lui Moise
 şi ale profeţilor. Să 
creadă în Scripturi. 

Dar nu e destul pentru ei.
 Dacă vor vedea minunea învierii, 

se vor pocăi de necredinţa lor. 

Dacă nu cred Scriptura, nu se
 vor convinge nici dacă vor vedea pe 
cineva înviind din morţi. Pentru tine, e 
prea târziu. Ei trebuie să ia o decizie. 

Îmi pare rău. Nu pot face nimic. 

Luca 16:22-31
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Hei, frumoşilor.
 Vreţi să vă distraţi 
puţin? Dragostea 

mea e ieftină. 

Învăţătorule,
n-o băga în

seamă. E prea târziu 
pentru femei ca 

aceasta.

Sfânta Scriptură spune:
“Să nu curveşti.”

Hei, eu 
sunt o femeie 
religioasă. 

Cred în 
Dumnezeu. 

Diavolul te-a înşelat.
 Vei sfârşi în iazul

 de foc.

Nu l-ai auzit pe prietenul 
Tău? E prea târziu pentru 
mine. Mă culc cu bărbaţi

 de când eram copil. 

Pentru Dumnezeu nu e prea
târziu. Dacă Îl vei căuta, Îl vei
găsi. El îţi va ierta păcatele şi

îţi va înviora sufletul.

Sufletul meu aparţine 
diavolului, dar I l-aş da 
lui Dumnezeu dacă El 

ar... ar... a...

Este 
posedată!

Nu te
 apropia!

Exodul 20:14; Luca 8:2; 1 Ioan 1:9

Aaaaiiiiiiiii!Aaaaiiiiiiiii!
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Aaaiiiii!

Satan, ieşi
 afară din ea!

Îţi poruncesc să ieşi 
afară din ea şi să nu

 te mai întorci. 

La porunca lui Isus, cei 
şapte demoni au plecat 

din această femeie. 

Au plecat!

Cine eşti?

Eu sunt 
Isus. 

Trebuie să încetezi să mai
păcătuieşti şi să te închini lui Dumnezeu;

dacă nu vei face aceasta, demonii se vor întoarce,
aducând cu ei pe alţii mai răi ca ei.

Vreau să Îi slujesc 
lui Dumnezeu şi să Te 
urmez pe Tine ca să 

învăţ mai multe. Ce s-a 
întâmplat 

cu ea?

Luca 8:2, 11:24-26

Numele femeii era 
Maria Magdalena. 
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Dacă neprihănirea 
voastră nu o întrece 

pe a lor, atunci 
niciodată nu veţi

 intra în împărăţia
 cerurilor. 

Nu lucraţi pentru lucrurile 
pieritoare, ci pentru cele care 
rămân veşnic. Nu vă gândiţi la 

propria voastră bogăţie, ci 
gândiţi-vă cum puteţi fi o 
binecuvântare pentru alţii. 

Va veni vremea când 
fiecare om va sta la judecată 
înaintea lui Dumnezeu şi va da 

socoteală de fiecare faptă 
făcută când trăia în trup, 

fie bună, fie rea.

Învăţătorule, am văzut ce s-a 
întâmplat. E minunat. Liderii 
noştri religioşi o ignorau pe 

Maria Magdalena ziua, dar unii 
din ei veneau la ea noaptea. 

Tu i-ai dat o nouă viaţă. 

Vrei să vii
 împreună cu ucenicii 
Tăi la mine acasă şi 
să mâncaţi? Mi-ar 

place ca şi prietenii 
mei să audă despre 

aceasta. 

Da, te
 vom urma. 

Spune-ne, Isuse,
 cum poate un om 

să fie cinstit şi curat 
în această societate 
coruptă? Am muri de 
foame dacă nu am 

strâmba puţin
 legea. Viaţa implică mai 

mult decât mâncare şi 
îmbrăcăminte. Dacă 
Dumnezeu îmbracă 

crinii de pe câmp, vă 
va îmbrăca şi pe voi. 

Nu faceţi ca liderii voştri religioşi, 
pentru că ei una predică şi alta fac.
 Ei sunt ca vasele care sunt curate pe 
dinafară, dar sunt murdare în interior. 

Deci, Tu îi accepţi pe păcătoşi 
şi stai să mănânci cu ei? Văd că şi 
Maria Magdalena este aici cu toţi 
aceşti păcătoşi. Cum poţi pretinde 

că eşti neprihănit şi să mănânci
 cu asemenea oameni?

Vă voi spune o 
întâmplare care explică 

inima lui Dumnezeu. 

Eclesiatul 12:14; Matei 23:25, 6:19-21, 25, 28-30, 12:36; Luca 15:1-3

220



Un om avea doi fii.
 Cel mai tânăr era 
rebel şi dorea să 

trăiască o viaţă de 
desfătare. 

Da, îmi place 
povestirea 
aceasta. 

Aşa că a a
 avut pretenţia să 

îşi primească 
moştenirea 

acum.

Tată, te rog, dă-mi 
acum partea mea care 
mi se cuvine din fermă, 
că voi pleca la oraş să 

îmi caut norocul.

Dar, fiule, tot ceea ce 
am eu este al tău. Eu nu voi mai 
trăi mult, şi tu şi fratele tău veţi 

moşteni totul. Vei fi bogat 
pentru tot restul vieţii. Avem 

multe oi şi boi. Câmpurile sunt 
pline cu grâu în fiecare an. 
Avem mulţi servitori şi mult...

Dar vreau să plec şi să văd
 lumea. Nu vreau să trăiesc la fermă 
şi să muncesc ca un sclav toată viaţa 
mea. Acum cât sunt tânăr, vreau să

 mă distrez. Prietenii mei...

Prietenii tăi, care niciodată
nu lucrează, se gândesc numai
la care cai sunt cei mai iuţi, la 

care vinuri sunt 
cele mai bune şi la care femei 

sunt
cele mai interesante.

Ce ştii tu despre viaţă? Tu întotdeauna
 eşti închis în ferma asta bătrână. Vreau 
partea mea din fermă acum. Plec la oraş 

să îmi fac propriul meu drum în viaţă. 

Dă-i ce i se cuvine.
Mai bine fără el. Şi aşa, 

niciodată nu îşi face 
partea de muncă. 

 

Tatăl i-a dat fiului său mai 
tânăr partea

lui de moştenire. Astfel, fiul a
plecat departe, dincolo de
mare, în oraşele mari unde

putea găsi plăcere.

Asta, 
viaţă – nimeni nu 

îmi spune ce 
trebuie să fac. 

da 

Luca 15:11-13
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Uau, e chiar mai glorios 
decât mi-am

imaginat. Toţi aceşti
oameni şi aceste clădiri. 
Acesta este locul unde se 

întâmplă totul.

Fiul mai tânăr...

Da, arată 
minunat. Îl 

voi lua. 
Dacă ai nevoie de ceva, 
doar sună. Vă stăm la 
dispoziţie zi şi noapte. 

Cine şi-ar putea dori
mai mult? Mâine voi ieşi

să mă întâlnesc cu 
oameni de

pe-aici.

Luca 15:13

Trebuie să
găsesc un

apartament agreabil 
să îmi închiriez.
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Hei, ce avem aici? Un 
tinerel de la ţară? Sigur 
arată bine, dacă i-am 

putea vedea faţa. 

Hei, amice, dacă vrei 
aventură, atunci mai bine

ţi-ai rade barba şi
ţi-ai cumpăra nişte
haine mai bune.

Ştrengarule,
 nu arăţi rău în 

hainele
 acestea noi. 

Îmi pare bine 
că ni te-ai 

alăturat la cină.

Nu-i aşa că arată 
bine acum că

şi-a ras părul acela
scârbos de pe faţă?

O închinare în 
cinstea noului nostru 

prieten. Fie ca mereu 
să găsească plăcere şi 

fericire. 
... şi 

dragoste. 

Chelner, mai adu 
nişte vin pentru 
prietenii mei. 

Luca 15:13
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Groh 

Groh    Groh 

Credeam că am 
prieteni. Acum, nici nu 
mai vorbesc cu mine. 
Dar îmi voi găsi eu o 
slujbă mai bună şi voi 
ajunge din nou în vârf. 

N-am putea merge
 la tine la apartament, 

doar noi doi?

Şi astfel, tânărul, departe
 de casă, a trăit în lux mai 
multe luni de zile. A avut 

mulţi prieteni atâta timp cât 
au ajuns banii.

A venit şi ziua când 
plăcerile prosteşti i-au 
mâncat toţi banii – dar 

încă mai avea mulţi 
prieteni care erau 
destul de bogaţi. 

Cum adică nu mai 
ai bani? Credeam 

că eşti bogat. 

Păi, e costisitor să
 trăieşti aici, şi ultimii  bani
 i-am pierdut la jocurile de 
noroc pe curse săptămâna 
trecută. Eram sigur că am 
pariat pe câştigător, şi 

speram că...

Vrei să spui că eşti falit? 
Cum o să-mi cumperi 
rochia aceea pe care 

mi-ai promis-o?

Păi, speram că 
tatăl tău mi-ar 

putea da o slujbă: 
să îi administrez 

unele din 
proprietăţile lui. 

Un loc de 
muncă?

Nu pot să cred 
că dau de mâncare 
unor porci – acestor 
animale necurate 

şi murdare.  

Luca 15:13-15

Groh 

    Groh Groh
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Nu îmi pasă cât eşti de
 bolnav. Du-te şi păzeşte 

porcii. Dacă nu, te dau afară 
şi găsesc pe altcineva.

 Acum, mişcă-te!

Da, domnule. 
Îmi pare rău. 
Merg îndată, 

domnule. 

Această slujbă nici
 nu îmi aduce bani cât să 
mănânc decent. Cred că 

aşa-zişii mei prieteni 
mănâncă bine.

Uite ce am ajuns. 
Mi-e frig, sunt flămând şi obosit.
 Aş putea mânca hrana porcilor. 

Servitorii tatălui meu au mai multă 
mâncare decât au nevoie. Dacă aş 

putea doar ... dar nu, nu pot să merg 
înapoi, nu după felul în care am

 plecat. M-ar privi
 cu dispreţ. 

Merg 
acasă. 

Prostule!
 mai ai nici un ban. 
Va trebui să mergi 

pe jos mii de 
kilometri.  

 Nu

După săptămâni
 de mers, era 

aproape de casă. 

Aproape am ajuns. Nu 
am nici un drept să vin aici să 
cer favoruri. Voi spune: „Tată, 

am păcătuit şi nu mai sunt 
vrednic să mă numesc fiul tău. 
Fă-mă ca pe unul din servitorii 

tăi angajaţi.”

Ce prost am fost. Ce-ar fi
 să merg înapoi şi să îl rog să mă 
primească la el ca slujitor? Mi-am 

risipit toată partea din fermă. Dar aş 
putea să fiu slujitor – dacă 

m-ar accepta. 

Luca 15:16-19
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Vezi pe omul acela venind încoace?
 Ochii mei îmbătrâniţi nu mai văd aşa cum 
vedeau altădată, dar îţi spun că seamănă 

bine la mers cu fiul meu demult pierdut. 

Da, dar este puţin
 mai în vârstă şi mai 

slab, dar cred că într-
adevăr e fiul tău. 

Fiul
 meu!

Fiul meu!

 
Ai venit 
acasă!

Fiul meu! 

Tată, am păcătuit 
faţă de tine...

... şi nu mai sunt
vrednic să mă

numesc fiul tău…

Nu poţi merge în casă arătând 
astfel. Slujitorul meu va aduce cea mai 

bună haină şi încălţăminte pentru tine. Nu 
mai ai inelul. Da, vei avea nevoie de 

un inel. Fiul meu care era pierdut, 
a fost găsit. 

Credeam că ai murit şi 
acum eşti viu din nou. Te 

vom curăţa repede. 

Luca 15:20-22
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Tăiaţi viţelul cel îngrăşat, 
pregătiţi un ospăţ, invitaţi 
oaspeţi şi ne vom înveseli, 

pentru că aceasta este 
o zi de bucurie. 

Sunt atât de fericit că
 aţi venit toţi aici să vă bucuraţi 
împreună cu mine de această 
ocazie minunată. Fiul meu este 
încă slab, datorită chinului prin 
care  a trecut, dar cu mâncare 

bună se va întări curând. Aceasta 
este cea mai frumoasă zi din 

viaţa mea. 

Fratele mai mare a fost 
plecat câteva zile. Când 

s-a întors acasă, 
petrecerea era în toi. 

Ce-i cu muzica
 şi cu jocurile 
astea ce le

 aud?
Fratele tău mai mic s-a întors

acasă într-o stare de compătimit.
Este bolnav şi sărac. Tatăl tău se
bucură să îl aibe din nou acasă.

Grăbeşte-te înăuntru.

Nu voi participa la 
nebunia aceasta. A 

dus o viaţă de 
păcat şi ruşine. 

Slujitorul a spus tatălui
cuvintele fiului său şi tatăl a ieşit
afară să vorbească cu fiul său.

L-am căutat de atâta timp,
 crezând că s-a pierdut pentru totdeauna. 
Eram pe punctul să renunţ şi iată-l venind 

pe drum. Îţi vine să crezi o asemenea 
binecuvântare? Dumnezeu este bun!

Nu pot să cred că
te bucuri de un aşa

păcătos. Nu voi face 
parte din această 

petrecere.

Aceasta este o povestire 
încântătoare. Dar vrei să 
sugerezi că ne asemănăm 

cu fiul cel mare?

Luca 15:23-32

Cine are urechi de 
auzit, să audă. 
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Acest om este 
periculos. Toţi 

oamenii îl iubesc. 

El le dă speranţă.

Da, dar e speranţă falsă.
Cine poate promite viaţă veşnică
unui păcătos? Trebuie să moară.
Adunaţi-i pe toţi. Ne vom întâlni
deseară la casa marelui preot.

Haideţi, vom merge înapoi în Galileea 
să ne odihnim o vreme. Curând, va veni 
timpul când Mă vor arunca în închisoare. 
Mă vor batjocori şi apoi Mă vor răstigni. 

Dar a treia zi voi învia din morţi.

Ce vrea să 
spună că „va 

învia din morţi”?
Nu am idee. 
Probabil că 
e o pildă. 

Învăţătorule, e urgent!
 Marta m-a trimis să Te caut. 
Fratele ei, Lazăr, e bolnav pe 
moarte. El e prietenul Tău bun. 
Dacă Te vei grăbi, poţi ajunge 
acolo înainte ca el să moară.

Ştim că îl poţi vindeca. 

Lazăr 
bolnav? 

Trebuie să 
ne grăbim.Spune Mariei şi Martei 

că voi veni. Şi spune-le că 
această boală nu este spre 

moarte, ci pentru a-L glorifica 
pe Dumnezeu.  

Două zile
mai târziu

Învăţătorule, sunt două 
zile de când am aflat că Lazăr
 e pe moarte, şi ne va mai lua 

două zile să ajungem acolo. Nu 
ar trebui să pornim la drum?

Plecăm mâine. Veţi 
vedea gloria lui 

Dumnezeu.

Învăţătorule, au trecut
mai mult de patru zile.
Vom ajunge în timp ca

să îl ajutăm? Lazăr e mort. Şi sunt
 bucuros pentru voi că nu am 
fost acolo, pentru că acum 

veţi vedea gloria lui 
Dumnezeu şi veţi crede. 

Mort?

 a murit?
 Lazăr

Matei 20:17-20; Ioan 11:1-15
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Isus şi ucenicii sunt 
afară la poartă. 

Spuneţi-le să mă aştepte
acolo. E prea riscant să vină aici
cu toţi fariseii şi preoţii prezenţi.

Încă mai caută să Îl omoare.

Nuuuuuuuu!

Doamne, dacă ai fi fost 
aici, fratele meu n-ar fi murit.
 Dar şi acum, poţi cere ce vrei 

şi Dumnezeu Te va asculta. 

Fratele tău va 
învia din morţi. 

Ştiu că va învia 
la înviere, în 
ziua de apoi. 

Eu sunt 
învierea şi viaţa. 

Cine crede în 
Mine, chiar dacă

 ar fi murit, va trăi.
 Şi oricine trăieşte şi 
crede în Mine, nu va 
muri niciodată. Crezi 

lucrul acesta?

După ce a vorbit cu Isus, 
Marta a trimis slujnica 
să o aducă pe Maria. 

Bietul Lazăr!

Vino. Merge 
la mormânt 
să plângă. 

Ioan 11:17-31

Da, Doamne,
 cred că Tu eşti 
Mesia, Fiul lui 

Dumnezeu, despre 
care s-a profeţit că 

va veni în lume. 

Ooooo 

AAAHHHH!AAAHHHH!
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Doamne, dacă
ai fi fost aici, 

fratele meu n-ar 
fi murit.

Unde l-aţi pus?

Ne lipseşte 
atât de mult. 

Uite cât de mult l-a 
iubit Isus pe Lazăr.

N-ar fi putut El,
care a deschis ochii
orbilor, să prevină 

moartea 
prietenului Lui?

Daţi 
piatra la 
o parte. 

Dar, Doamne, 
acum miroase urât, 
pentru că e mort 

de patru zile. 

Nu ţi-am spus că 
dacă vei crede în 
Mine, vei vedea 

slava lui Dumnezeu? 
Înlăturaţi piatra. 

Tată, Îţi mulţumesc 
că Mă asculţi. Nu-Ţi cer 

aceasta pentru Mine, pentru 
că ştiu că întotdeauna Mă 
asculţi, ci Mă rog astfel ca 

oamenii aceştia, care 
privesc, să creadă că Tu
 M-ai trimis. Acum, Tată,

 arată-Ţi slava.

Ioan 11:32-42
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Lazăre, 
vino afară!  De data 

aceasta, a mers 
prea departe. 

Da, se face 
de râs. 

Cum? Trupul 
deja a intrat în 

putrefacţie. 

Când toţi oamenii 
vor vedea că e un

impostor, va fi mai uşor 
pentru noi să îl 

condamnăm la moarte. 

 

Ce? Nu 
pot să 
cred!

Nu se
 poate!

Slavă lui
 Dumnezeu!

URAAAAAA!

A făcut-o,
 Maria! A reuşit!

E viu! După 
patru zile, 
a înviat.

Ioan 11:43-44
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După patru zile, Lazăr a ieşit din 
mormânt, cu mâinile şi picioarele 

înfăşurate în fâşii de pânză. 

Dezlegaţi-l 
şi lăsaţi-l să 

umble!

Cine poate face 
un asemenea lucru 
decât Dumnezeu?

Ce este toată această
zarvă? Desfaceţi-mă
din aceste haine de

înmormântare.

Ai fost mort 
patru zile. 

Învăţătorule, mă bucur 
să Te văd. Mă gândesc 
că Tu eşti responsabil 
pentru faptul că am 

venit înapoi. 

Ooo, Lazăr,
 ne-a fost atât 
de dor de tine. 

Mi-e foame. Trimiteţi 
bocitorii acasă şi să 
mergem să mâncăm. 

Binecuvântat 
eşti Tu, O, 
Dumnezeul nostru. 

Doamne, 

Îţi vine să crezi ceea ce am văzut?
Nu avea cum să joace teatru. L-am văzut
pe Lazăr înainte să îl înmormânteze. Era

mort, fără nici o îndoială.

Când Ierusalimul va
auzi despre aceasta,
Îl vor face Împărat.
Trebuie să se facă

ceva cât de repede.

Să mergem 
să le spunem 

cărturarilor şi fariseilor 
chiar acum. 

Acel Isus a făcut 
un mare truc astăzi. 

Chiar şi oamenii care 
au văzut cred că El, 
cu adevărat, a înviat 

pe acel om din 
morţi. 

Dacă va mai exista 
o altă răscoală, romanii 

ne vor înlătura de la 
putere. Ei se aşteaptă 
să menţinem pacea. 

Nu contează cum
 a făcut-o, dacă nu 

va fi oprit, va 
capta inimile 

tuturor oamenilor. 

Ioan 11:44-48
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Dar Isus niciodată 
nu a fost violent şi nu
 a vorbit împotriva 

romanilor. 

Cuvintele Lui sunt violente. 
Ne face ipocriţi în public. 

Oamenii râd şi ne 
batjocoresc pe faţă. 

Trebuie înlăturat. 
Nu va fi în stare să 

Se învie pe Sine 
Însuşi din morţi. 

Aceasta trebuie 
făcută cât mai 

curând, înainte ca să 
distrugă tot respectul 

pentru religia 
noastră. 

Înainte ca
romanii să
acţioneze
împotriva
noastră.

M-au respins şi caută să Mă omoare. 
Ei nu înţeleg că am venit pentru 

salvarea lor. Vă spun că după ce voi 
pleca, romanii vor distruge templul 
pe care ei îl iubesc atât de mult. Nu 

va rămâne piatră pe piatră. 

Va veni vremea când cei care Mă iubesc,
vor fi aruncaţi în închisoare. Veţi fi urâţi
de toate popoarele doar pentru că Mă

iubiţi pe Mine. Unii dintre voi veţi muri ucişi de
mâinile lor. Alţii vor fi alungaţi de la casele lor 

şi nu li se va mai permite să muncească.

Să nu fiţi surprinşi 
când veţi vedea aceste 

lucruri întâmplându-se, pentru 
că vor fi multe războaie, boli, 
foamete şi calamităţi de tot 

felul, dar sfârşitul nu 
va veni atunci. 

Acesta va fi doar începutul
necazurilor. Ierusalimul va fi ocupat

de neamuri până când vremea 
neamurilor

se împlineşte. Când vă va spune
cineva că M-am reîntors şi că

trebuie să mergeţi să Mă întâlniţi
aici sau acolo, să nu îl credeţi. Vor fi
mulţi care vor veni prefăcându-se că

sunt Eu sau prefăcându-se că
vorbesc în Numele Meu.

Dar Eu, când voi reveni, voi fi ca un fulger.
 Orice ochi Mă va vedea. Morţii vor învia şi Eu îmi 
voi restaura Împărăţia pe pământ. Dar înainte de 

aceasta, va fi un timp de mare necaz, mai rău 
decât tot ceea ce a văzut lumea vreodată. 

Matei 10:22, 24:2, 5-9, 21, 27-31; Luca 19:43-44, 21:8; Ioan 11:49-53; Apocalipsa 2:10
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Învăţătorule, Marta
m-a trimis să Te caut. M-a
rugat să Îţi transmit că Tu

şi ucenicii Tăi sunteţi
bineveniţi în casa lor.

Ierusalimul nu Îţi mai oferă
siguranţă. Unii sunt deranjaţi
de faptul că l-ai înviat pe
stăpânul meu din morţi.

Vreţi să veniţi
să staţi cu noi?

Suntem bucuroşi să 
venim. Vreau să îi mai 
văd o dată înainte de 
ceasul încercării Mele. 

Isus şi ucenicii 
sunt aici. 

Lazăr, prietenul Meu,
 arăţi mai bine de cum 

arătai ultima oară. E mult 
mai bine să vin în casa ta 
decât la mormântul tău. 

Învăţătorule, casa
mea este a voastră.

Vă rog poftiţi înăuntru
şi odihniţi-vă.

Am pregătit un ospăţ.
Vor veni şi cei invitaţi.

Învăţătorule, 
Tu eşti învierea 

şi viaţa. 

Învăţătorule, am
 auzit din surse sigure 
că iudeii au decis să 
Te ia cu forţa şi să

 Te omoare. 

Am venit în lume ca să Îmi
dau viaţa pentru lume. Voi

fi în închisoare şi răstignit, dar a
treia zi voi învia.

Matei 20:19, 26:2; Ioan 12:1-2, 14:6
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Tu eşti învierea şi viaţa. 
Cine crede în Tine, nu
 va muri niciodată. 

Maria, ce faci cu 
acel parfum de 
îmbălsămare?

Domnul meu, 
Tu eşti învierea şi 
viaţa. Cu toate că 
vei muri, vei trăi

 din nou.

Maria, acel parfum 
valorează cât salariul pe 
un an, de ce îl risipeşti?

Dar ea Îl
 unge pe 

Învăţătorul cu el. 

Ar putea fi 
vândut şi banii
 daţi săracilor. 

Maria a şters 
picioarele lui Isus 

cu părul ei. 

Lăsaţi-o în pace.
 Ea a făcut acest 
lucru, anticipând 
îngroparea Mea. 

Ce vrea să spună 
cu îngroparea?

A spus că va fi
răstignit. Dar, în

mod sigur, nu a vrut 
să spună

că va muri de fapt 
prin răstignire.

V-am spus că 
păstorul cel bun îşi dă 
viaţa pentru oi. Eu voi 
fi respins, răstignit, şi 
îngropat, dar a treia 

zi voi învia. 

Maria Îmi pregăteşte
 trupul pentru îngropare.

 Mi-a sosit ceasul în care să 
fiu proslăvit. Haideţi, trebuie să 
ne urcăm la Ierusalim, unde se 

vor întâmpla toate
 acestea. 

Matei 20:19; Ioan 12:3-8, 10:11
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Învăţătorule,
 tot Ierusalimul Te 
aşteaptă să vii!

Mergeţi şi 
aduceţi-Mi un măgar
 pe care să călăresc.
 Mergem la Ierusalim 
pentru ultima oară. 

Învăţătorule, sunt mii 
de oameni care te aşteaptă 
să intri în Ierusalim. Te vor 

face Împărat. 

Voi fi respins de toţi şi 
răstignit, dar a treia zi 

voi învia din morţi. 

Trăiască 
Împăratul 
iudeilor. 

Binecuvântat 
este Cel ce 

vine în Numele 
Domnului!

Lăudat fie
 Fiul lui David! 

Faceţi drum
 pentru Împăratul 

lui Israel. 

Slăvit să fie 
Dumnezeu! 

Mântuitorul 
promis.

Ioan 12:12-13
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Fiul lui
 David, 

eliberează-ne. 

Oamenii Îl numesc 
Împăratul iudeilor!

Ei cred că El este 
Mesia, Cel promis. 

De ce vine la templu? 
Cu siguranţă ştie că 
viaţa Lui e în pericol.

Încă mai fac profit din 
casa lui Dumnezeu. Arată 
ca o piaţă în loc să arate
 ca o casă de rugăciune. 

Ţi-l dau pe acesta la
 un preţ foarte bun. A 
primit deja aprobarea 

pentru jertfă. 

Îmi pare rău, dar
dacă vrei un schimb mai

bun, trebuie să mergi
în alt loc. Asta e cea

mai bună ofertă
a mea.

Matei 21:11-12
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Isus a făcut-o din nou. 
A curăţit templul de 

tâlhari şi ticăloşi.
Scoateţi afară 

aceste mărfuri din 
casa Tatălui Meu. 
Sunteţi o ceată de

 hoţi şi tâlhari. 

Staţi aici să faceţi
 bani pe seama celor 

care vin aici să se 
roage. Fie ca banii 

voştri să ajungă în iad, 
împreună cu voi. Cine te 

crezi?

Cu ce 
autoritate faci 
Tu aceasta?

Nu faceţi din casa 
Tatălui meu o 

peşteră de tâlhari. 

Ai grijă!

Învăţătorule, preoţii şi fariseii au 
trimis spioni care să ne urmărească. Circulă 
zvonuri că te vor prinde înainte de Paşte, 

care va fi doar peste câteva zile. 

Ştii ce înseamnă pentru 
El faptul că a făcut curăţirea 
templului după acea intrare 

triumfală în Ierusalim?

V-am spus că trebuie
 să sufăr în mâinile lor şi 
să fiu răstignit, dar după 
trei zile, voi învia iarăşi. 

Da, profeţia care spune că “Râvna
casei Tale Mă mănâncă” şi că “Se va sui
de îndată la templu.” Este o afirmaţie

prin care pretinde că El e Mesia.

Trebuie oprit înainte 
de Paşte. Avem un spion 

printre ucenicii Lui. 

Psalmul 69:9; Matei 21:12-13

Bang!Bang!

Trosc!Trosc!
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Vă avertizez, după ce nu voi mai fi cu voi,
 vă vor arunca în închisori, vă vor bate şi pe unii 
dintre voi vă vor omorî. Veţi mărturisi înaintea 

lor despre dragostea şi puterea Mea. Când vă 
vor lua la judecată, Eu vă voi pune în gură 
cuvintele ce trebuie să le spuneţi. Copiii vor 
depune mărturie împotriva părinţilor lor, iar 
părinţii împotriva copiilor. Veţi fi urâţi de toţi 

din cauză că
 Mă cunoaşteţi. Se vor ridica mulţi profeţi 

mincinoşi şi vor pretinde că Mă 
reprezintă. Duhul Sfânt va fi cu voi. 

Învăţătorule,
 care este semnul 
revenirii Tale şi al 
sfârşitului lumii?

Când vă va spune cineva că voi veni într-un anumit
 timp sau că voi fi în cutare loc, să nu credeţi, pentru că 

atunci când voi reveni, se va petrece ca viteza fulgerului. Să 
Îmi fiţi credincioşi şi la sfârşit veţi scăpa de judecăţile care 
vor veni asupra păcătoşilor. De aceea, vegheaţi, fiindcă nu 

ştiţi nici ziua, nici ceasul când Mă voi reîntoarce.

După cum era în zilele lui Noe, aşa va fi şi 
înainte de revenirea Mea. Oamenii erau 

preocupaţi de propriile lor plăceri şi nu au ştiut 
nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe 
toţi. Voi veni dintr-o dată, ca un hoţ noaptea. 

Doi bărbaţi vor 
lucra la câmp. Unul 
va fi luat la cer să 
Mă întâlnească, 

celălalt va rămâne 
pe pământ să 

sufere. 

Două femei vor măcina 
împreună. Una va fi luată, alta 

va fi lăsată. Doar vegheaţi şi fiţi 
gata, pentru că voi veni în ziua

 în care nu vă gândiţi.

Învăţătorule, 
trebuie să merg să mă 
întâlnesc cu cineva în 
oraş. Mă voi întoarce 

mai târziu. 

Du-te, Iuda şi fă 
ceea ce doreşti. 

Dacă preţul e bun, 
Îl voi da pe Isus în 
mâinile voastre. 

Dar, Iuda, nu 
eşti tu unul din 
ucenicii Lui?

Da, umblu cu El de
trei ani, dar m-am săturat.

Vorbeşte ca un nebun şi mi-ar
prinde bine banii.

A venit ceasul în
 care să fiu proslăvit. 

Dacă bobul de grâu nu 
cade pe pământ şi nu 

moare, rămâne singur, dar 
dacă moare, se multiplică 

şi aduce multă roadă. 

Matei 26:14-16; Marcu 13:5-13; Luca 17:26-37; Ioan 12:23-24; 2 Petru 3:10
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Acum, sufletul Meu este tulburat. Dar ce voi
zice: „Tată, izbăveşte-Mă de ceasul acesta”? Nu,

Eu pentru aceasta am venit în lume.

Tată,
 proslăveşte-Ţi 

Numele. 

L-am proslăvit 
deja şi Îl voi mai 
proslăvi din nou. 

I-a vorbit 
Dumnezeu!

S-a auzit ceva 
tare ca tunetul. 

Un înger
 I-a vorbit.

Glasul care s-a auzit nu a fost 
pentru Mine, ci pentru voi. Acum a 

venit ceasul când prinţul acestei lumi, 
Satan, va fi învins. Şi după ce voi fi 

înălţat pe cruce ca să mor, voi atrage 
la Mine pe toţi oamenii. 

Ştim că profeţii au spus 
că Mesia va trăi veşnic, 
şi Tu spui că vei muri; 

atunci cine este Mesia?

Veţi mai avea lumina cu
 voi doar pentru puţină vreme. 
Credeţi în lumină câtă vreme o 
aveţi cu voi, ca să deveniţi fii

 ai lui Dumnezeu. 

Asta-i nebunie.

Dacă cineva Mă respinge pe
 Mine şi cuvintele Mele, Îl respinge 
pe Dumnezeu. Eu sunt lumina lumii. 

Dacă credeţi în Mine, nu veţi umbla în 
întuneric, ci veţi avea viaţă veşnică. 

Ioan 12:27-36
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