
“Biblia” sau “Scriptura” sau “Cuvântul lui Dumnezeu” este o carte care reprezintă baza 
credinţei creştine. Această carte este diferită de alte cărţi. 

 
Aceşti oameni au avut profesii diferite, precum împăraţi, vameşi, doctori, fermieri, servitori, 
avocaţi, etc. Ei au scris Biblia de-a lungul unei perioade de aproximativ 1500 de ani. 

 Lucrul acesta a fost posibil doar pentru că Duhul Sfânt 
i-a inspirat pe aceşti oameni în scrierea fiecărei părţi. De aceea, Biblia este o carte veche 
extrem de cunoscută astăzi. Biblia a fost prima carte tipărită la presa de tipar şi a fost 
tradusă în multe limbi.

Biblia este împărţită în două părţi: Vechiul Testament şi Noul Testament. Vechiul Testament 
cuprinde 39 de cărţi individuale, împărţite în 927 de capitole. Vechiul Testament a fost scris 
iniţial în limba ebraică ale cărei caractere arată astfel:

Vechiul Testament despre care vorbim reprezintă Sfintele Scripturi pentru evrei chiar până 
azi. 

Noul Testament este alcătuit din 27 de cărţi şi are 260 de capitole. Toţi scriitorii acestei 
părţi a Bibliei au folosit limba greacă, ale cărei caractere arată astfel: 

Biblia prezintă descrierea adevarată a istoriei lumii şi de asemenea prevesteşte sfârşitul ei. 
Ea vorbeşte despre originea omului, cauza păcatului şi despre rai şi iad. 
     
Cartea pe care o ţineţi în mână prezintă vizual multe din povestirile ce se găsesc în Biblie. 
        
Lucrul care dovedeşte cu siguranţă că Biblia este o carte supranaturală este acela că 
Scriptura în mod repetat a profeţit despre viitor şi profeţiile ei s-au împlinit întotdeauna.

Cuvântul lui Dumnezeu are răspunsul corect la toate întrebările tale majore, cum ar fi: 

De ce existăm? Care este scopul nostru?
După ce ne naştem, de ce trebuie să murim?
Unde merge duhul nostru după moarte?
După moarte, ne vom reîncarna?
Sunt demonii diferiţi de duhurile oamenilor decedaţi?
Ce ne face pe noi, oamenii, diferiţi de animale?
Ce este păcatul?
Ce trebuie să facem să fim salvaţi de pedeapsa  păcatului?
Există Dumnezeu cu adevărat?
De ce experimentează omul suferinţă şi frustrare, şi în cele din urmă moare?

Pentru a găsi răspuns la aceste întrebări, citiţi mai departe...

Biblia, ca şi întreg, cuprinde 66 
de cărţi individuale scrise de aproximativ 40 de autori diferiţi, toţi provenind din Asia. 

Majoritatea dintre ei nu s-au cunoscut între ei şi au locuit în diferite regiuni; cu toate 
acestea, când cărţile şi părţile Bibliei au fost puse la un loc în final, Biblia avea un singur 
înţeles, relatând aceeaşi povestire.   
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Capitolul 1: 
ÎNCEPUTUL
Capitolul 1: 
ÎNCEPUTUL



a fost Dumnezeu. Doar El a existat fără 
început, dar El nu era singur. Spre deosebire 
de om care este o făptură finită, Dumnezeu 

există simultan ca trei persoane în una. 
Fiecare din cele trei persoane este egală cu 

celelalte, una în esenţă, natură, putere, 
acţiune şi voinţă. El trăieşte în comuniune 

cu Sine în deplină dragoste.

Această povestire este relatată
 într-o carte veche de mii de ani. 
Fiecare cuvânt pe care urmează
 să vi-l spun este adevărat. Vor

 fi şi lucruri greu de crezut,

La început, înainte ca 
primul om să fie creat, înainte 
ca pământul, soarele, stelele, 
chiar şi înainte ca lumina şi 

timpul să fie create,

Dar Dumnezeu a vrut să-şi 
împărtăşească viaţa Lui, dorea 

să aibe semeni şi prieteni.

Dar adevărul
 este întotdeauna 
mai ciudat decât 

ficţiunea.

Biblia ne spune că Dumnezeu a creat o mulţime de
făpturi îngereşti care să Îi aducă laudă înaintea tronului

Său, dar una dintre ele, numită Lucifer, a dus o treime din
aceste făpturi în rebeliune. Dumnezeu le-a alungat din
cer, iar numele lui Lucifer a fost preschimbat în Satan.

*Vezi pagina 321 pentru o scurtă descriere a cărţii numită Biblia. Pentru mai multe informaţii despre Satan, vezi: Isaia 14:12-
14, 45:18; Ezechiel 28:13-19; Matei 25:41; Luca 10:18; Apocalipsa 12:4, 20:2

Dar nu despre ele este vorba aici.

Aceasta este povestirea despre 
Dumnezeu în relaţionarea Sa cu omul.
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...Şi timpul, aşa cum este perceput 
de om, a început să existe.

Dintr-o dată Dumnezeu 
a vorbit în întuneric…

La început, Dumnezeu a creat cerurile şi 
pământul. Pământul era pustiu şi gol, şi Duhul 

lui Dumnezeu se mişca deasupra apelor. 

Aproximativ 4004 Î.H.- Geneza 1:2-3

Last sentence- În şase zile, fiecare de 
24 de ore, Dumnezeu a făcut plantele şi 

animalele ca să populeze pământul.

“S
ă 

fie
 lu

mină
!”

“S
ă 

fie
 lu

mină
!”

3



În ziua a şasea, în timp ce duhurile 
rele priveau, Dumnezeu a format o 

creatură nouă din ţărâna pământului.

Dumnezeu a suflat viaţa Sa în trupul de lut, 
şi omul a devenit un suflet viu. El a fost făcut 

după chipul lui Dumnezeu – superior animalelor.

Dumnezeu a numit noua 
făptură “Om” dându-i 

numele  Adam.

Geneza 1:31, 2:7
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În fiecare zi, Dumnezeu vorbea 
cu Adam şi viaţa era minunată. 

Dumnezeu a adus toate 
animalele înaintea lui Adam ca 
el să le dea nume. În timp ce 
animalele treceau, Adam şi-a 

dat seama că el nu avea 
pereche, aşa cum aveau ele. 

Ei erau fericiţi în grădină. Nu era 
nici un păcat, nu era foamete; nu 
era nici prea cald, nici prea frig.

Puteţi mânca din toţi 
pomii din grădină, dar să 
nu mâncaţi din pomul din 

mijlocul grădinii, deoarece
 în ziua în care veţi mânca 

din el, veţi muri.

Voi face un 
ajutor potrivit 
pentru Adam 

Dumnezeu a trimis un somn adânc 
peste Adam, iar apoi a luat una din 

coastele sale. Din coasta lui, Dumnezeu 
a făcut o femeie frumoasă care să fie 

ajutorul iubitor al lui Adam.

Dumnezeu l-a trezit pe Adam şi i-a 
adus femeia. El le-a poruncit să aibă 
copii şi să umple pământul. Adam a 
numit-o pe frumoasa sa soţie “Eva.”

Ei erau amândoi goi, dar 
asemenea copiilor, nu erau 

conştienţi de aceasta.

Geneza 1:28, 2:2, 16-22,25

Ea este os
 din oasele 

mele şi carne 
din carnea 

mea.

Şi Dumnezeu a spus…

Dumnezeu le-a vorbit 
despre pomii din 

grădină, spunându-le…

Satan cel rău 
privea.

Aşadar, Dumnezeu a creat o grădină de paradis şi i-a dat lui Adam autoritate să stăpânească 
peste fiecare lucru din grădină şi din lume. În această grădină se aflau toate soiurile de legume 

cu frunze verzi, frumoase şi toate sortimentele de pomi fructiferi cu fructe delicioase.
Totuşi, în mijlocul grădinii, se aflau doi pomi deosebiţi. Unul era pomul vieţii. Dumnezeu i-a dat lui 
Adam permisiunea să mănânce din acest pom în voie, iar atâta timp cât mânca fructe din acest 
pom nu îmbătrânea, nu se îmbolnăvea, nici nu murea. Celălalt pom era pomul cunoştinţei binelui 

şi răului. Dumnezeu i-a poruncit lui Adam să nu mănânce din acest pom.
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Este plăcut de privit şi pare 
a fi bun la gust. Şi mă va face 
înţeleaptă dacă mănânc din el, 

dar Dumnezeu a spus să nu 
mâncăm din fructul acesta. 

Eva nu ştia ce 
înseamnă binele şi răul.

Prea târziu şi-a dat seama 
Eva că a fost înşelată. A ajuns 
să cunoască binele şi răul, dar 

răul a preluat controlul.

Oare a spus Dumnezeu 
că nu puteţi mânca din 
toţi pomii din grădină?

Eva a adus fructul la soţul ei şi
 l-a convins şi pe el să mănânce.

Vezi că nu am 
murit. Mănâncă şi 

vei deveni şi tu 
înţelept.

Oh, nu! Nu veţi muri. 
Veţi fi ca şi dumnezei 

când veţi mănca din el.
The rest is correct.

A spus că putem 
mânca din fiecare pom 
cu excepţia acestuia, 
dar dacă îl atingem, 

vom muri.

Eva nu l-a ascultat
 pe Dumnezeu şi a 
mâncat din fruct.

Geneza 3:1-6; Apocalipsa 20:2

Satan îl ura pe Dumnezeu şi voia să distrugă ceea 
ce El a creat, dar avea nevoie de o modalitate prin 
care să comunice cu Eva, astfel că a intrat în trupul 
unei creaturi frumoase, vorbind prin gura acesteia. 
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Femeia pe care mi-ai
 dat-o m-a făcut să 

mănânc.

Li s-au deschis ochii 
şi le-a fost ruşine de 

goliciunea lor. 

Ce-am făcut?

Nu l-am ascultat pe 
Dumnezeu. Va veni în 
curând. Trebuie să ne 
acoperim goliciunea.

Adam, 
unde eşti?

Ţi-am auzit 
vocea şi mi-a 

fost frică 
pentru că eram 

gol.

Cine ţi-a spus că eşti 
gol? Ai mâncat cumva 
din fructul interzis şi
 nu M-ai ascultat?

Geneza 3:6-12

Ha, ha, ha, acum 
vă va omorâ! Uite 
ce mi-a făcut mie.
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Dumnezeu i-ar fi putut distruge pe Lucifer şi pe toţi 
îngerii lui într-o clipită, dar i-a lăsat să trăiască ca şi 
încercare pentru rasa umană. Îl vor urma oamenii pe 
Dumnezeu sau îl vor urma pe Satan în rebeliunea sa?

Iată promisiunea unei bătălii viitoare. Va veni timpul 
când sămânţa femeii îl va învinge pe Satan. Această 

persoană îi va răscumpăra pe oameni pentru Dumnezeu 
şi îi va scăpa de blestemul păcatului şi al morţii.

Şarpele m-a înşelat. El mi-a 
spus că nu voi muri şi că voi fi 
ca Tine, dar nu sunt ca Tine.

 Mă simt groaznic.

Geneza 3:13-15
 

Ssssss…

Pentru că ai făcut asta, 
te voi face să te târăşti 

pe pântece şi să 
mănânci ţărână.

Voi face ca sămânţa ta şi 
copilul femeii să fie duşmani.
Sămânţa ta va zdrobi călcâiul 
copilului femeii, dar el îţi va 

zdrobi capul.

Atunci Dumnezeu
 l-a blestemat pe 

şarpe şi i-a spus…

Dumnezeu a întrebat-o pe Eva 
ce a făcut şi Eva a răspuns:
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A venit vremea ca Adam şi Eva să 
moară, aşa cum le spusese Dumnezeu. 
Dar în loc să îi omoare, Dumnezeu a 

ucis animale în locul lor, iar din pielea 
lor a făcut haine pentru Adam şi Eva.

Toate zilele vieţii tale vei avea 
necaz, muncind cu sudoarea feţei 

tale până ce vei muri şi te vei 
întoarce în ţărâna din care eşti luat.

Întrucât Adam şi Eva erau păcătoşi de acum 
înainte, Dumnezeu i-a alungat din grădina Eden 
ca să nu mai mănânce şi din pomul vieţii şi apoi 

să trăiască pentru totdeauna în starea de păcat.

Dumnezeu a pus îngeri speciali numiţi 
heruvimi la intrarea în grădină care să 
împiedice pe oricine să ajungă la pomul 
vieţii. În cele din urmă, grădina a fost 
distrusă iar pomul a fost luat de pe 

pământ. Într-o zi, va fi readus pe pământ, 
dar nu vreau să sar înainte cu naraţiunea. . 

Adam, pentru că ai ascultat de nevasta
 ta şi pentru că nu M-ai ascultat, voi blestema 

pământul şi voi face să dea spini şi pălămidă în 
loc de legume, astfel că va trebui să munceşti 

din greu ca să rodească. 

Geneza 3:17-24; Ezechiel 18:4

Nu ne-a omorât! 
Încă trăim!

A omorât 
animale în locul 

nostru!

Dumnezeu l-a blestemat 
pe om, spunându-i...
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Adam şi Eva au avut mulţi copii. Mai
 târziu, copiii lor urmau să se căsătorească

 şi să aibă şi ei copii la rândul lor.

Primul lor fiu, Cain cultiva legume şi 
fructe. Cel de-al doilea fiu, Abel, creştea 

animale. Să fie oare unul din ei fiul 
promis care îl va distruge pe Satan?

Cain şi Abel ştiau despre Dumnezeu
 şi despre cele întâmplate în grădină. 
Dar Dumnezeu nu mai umbla, nici nu 

mai vorbea cu omul. Adam şi toţi 
descendenţii săi au fost despărţiţi de 

Dumnezeu prin neascultarea lui Adam. 
Viaţa era grea fără Dumnezeu.

A venit o zi când cei doi fii au decis 
să se închine lui Dumnezeu. Tatăl lor 

le-a spus că Dumnezeu a omorât 
animale în grădină, deci prin 
credinţă Abel a înjunghiat un 

animal şi l-a oferit lui Dumnezeu.

Oh, Dumnezeule, 
sunt un om păcătos; 

voi junghia acest miel 
şi Ţi-l voi aduce jertfă 
în locul morţii pe care 

o merit eu.

Cain a adus o jertfă din ceea ce avea el mai 
bun, dar nu a fost o jertfă de sânge. Cain nu a 
înţeles că păcatul lui Îl ofensa pe Dumnezeu.

Dumnezeule, te rog 
primeşte acest dar din 
tot ce am eu mai bun.

Geneza 4:1-4; Romani 3:23; Evrei 11:4.

Va fi oare unul din ei 
răscumpărătorul promis?
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Cain,
 nu

!

Cine te crezi? Fructele şi 
legumele mele valorează 

mai mult decât mielul 
acela junghiat. Cum de te 

crezi atât de grozav?

Dumnezeu a respins jertfa lui Cain 
pentru că a fost fără vărsare de sânge.

Dumnezeu a fost mulţumit de Abel şi 
de jertfa sa. Când a văzut vărsarea 

de sânge a mielului inocent, 
Dumnezeu a iertat păcatul lui Abel. 

Abel a murit şi Cain a încercat 
să-şi ascundă păcatul de crimă.

Geneza 4:5-8

Fratele meu, nu 
e prea târziu 

să aduci jertfă 
de sînge.

Am auzit destul!

Poc!Poc!

Cain,
 nu

!
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Geneza 4:9-16; 5:4; Faptele apostolilor 17:24-26

Dar Cain nu şi-a putut 
ascunde fapta sa păcătoasă 

de Dumnezeu. Dumnezeu 
vede şi cunoaşte totul.

Cain, unde
 este fratele 
tău, Abel?

De unde să ştiu 
eu? Ce? Eu trebuie 
să am grijă de el?

Dumnezeu cunoaşte totul. El vede totul fiecare secundă. 
Nimic nu poate fi ascuns de ochii Săi. El a văzut ce i-a 
făcut Cain lui Abel. Dumnezeu a pus un blestem asupra 

lui Cain şi el a fugit în pustie, luând-o şi pe soţia sa cu el. 
Vinovăţia lui i-a produs mult necaz şi suferinţă. 

Cain nu putea fi răscumpărătorul promis. 
El însuşi avea nevoie de salvare.

Când primul om a fost creat, genele mutante 
care astăzi cauzează deformări prin înmulţirea 
rezultată din căsătoria între rudenii , nu existau 

încă; dar mai târziu, când a devenit o problemă, 
Dumnezeu a interzis căsătoria între rudenii.

Dar cum rămâne cu promisiunea lui Dumnezeu că va trimite 
un Mântuitor? Adam şi Eva au mai avut un fiu pe care 

l-au numit Set. Apoi, li s-au mai născut o mulţime de fii şi fiice.

Dumnezeu mi-a
 dat un alt băiat în 
locul celui pe care
 l-a omorât Cain. 

Sângele fratelui 
tău este încă pe 
pământ, dovadă 
pentru fapta ta 

rea.
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Set a avut un fiu şi fiul său a avut şi el un fiu la 
rândul lui şi mulţi copii s-au născut, dar totuşi 

niciunul nu a putut să şteargă blestemul păcatului 
şi să anihileze moartea. În scurt timp, pământul a 

fost populat cu multe oraşe, sate şi ferme.

Cu fiecare generaţie, pe 
măsură ce oamenii se 

înmulţeau, şi păcatul lua 
amploare. Oamenii 

comiteau păcate sexuale 
şi erau violenţi. Fiecare 

gând al omului era 
murdar. Nimeni nu era 

neprihănit. Adam a făcut 
un singur păcat; acum 
oamenii făceau tot mai 

multe păcate. 

Au trecut 9 generaţii(1,400 ani) 
şi lumea era plină de păcat.

Va avea Dumnezeu vreodată o 
familie care să Îl iubească şi 

care să umble cu El în ascultare?

Omul şi-a făcut 
sclavi din semenii lui.

Geneza 6:5-7; Romani 5:12
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Dar era un singur om care făcea 
binele şi trăia în ascultare. Deşi 
Dumnezeu urma să omoare toţi 

oamenii de pe pământ, El a 
hotărât să se poarte cu îndurare 
faţă de acest om şi familia sa.

Oare Noe este copilul promis , cel care 
va distruge lucrările lui Satan? Va asculta 

el de Dumnezeu sau şi el va eşua?

Dumnezeu i-a dat lui Noe dimensiunile
corăbiei, astfel ca să poată să ţină
două din fiecare creatură ce avea

suflare, precum şi provizii de mâncare.

Noe, voi trimite un 
potop de apă pe pământ. 
Tot ce are suflare va muri. 
Să construieşti o corabie 

mare ca să îţi salvezi viaţa, 
familia şi animalele.

Ia cu tine în corabie, o pereche 
din fiecare animal de pe faţa 

pământului. Vei lua şapte din toate 
animalele permise să mănânci. Îţi 

voi spune cum să construieşti 
corabia şi ce va trebui să faci ca să 

te  pregăteşti pentru potop.

Geneza 6:8-9, 17-22, 7:2

Apoximativ 2500 î.H.
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După 120 de ani, când corabia a fost 
gata, Dumnezeu a făcut ca animale din 

toată lumea să vină la Noe. 

Unele arată atât de 
ciudat. Nici măcar nu 

ştiam că există aşa soiuri. 
Crezi că s-ar putea ca 

Noe să aibă dreptate că 
Dumnezeu va
 trimite potop?

Priviţi cum vin 
animalele. Vin 

singure, ca şi cum 
cineva le-ar

 chema. Nici vorbă. De 
unde să vină 

atâta apă încât 
să inunde tot 
pământul?

Noe s-a întristat la gândul că 
totul va pieri în potop, aşa că el 
îi avertiza mereu pe oameni şi 
le spunea să o rupă cu păcatul.

Vă mai spun pentru ultima oară. 
Dumnezeu va distruge lumea 

printr-un mare potop. Credeţi-mă 
şi intraţi cu mine în corabie. 

De ce un 
Dumnezeu plin 

de dragoste i-ar 
nimici pe 
copiii Lui?

Bătrân 
nebun!

Din cauza păcatului. Trebuie 
să încetaţi să mai faceţi răul 
şi să vă purtaţi cu semenii 

voştri cu dragoste şi dreptate. 

Geneza 7:7-9; 2 Petru 2:5
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Geneza 7:9-11, 16

Noe, a venit vremea. Intră 
în corabie cu toată familia 

ta şi cu animalele. În curând, 
va fi prea târziu pentru cei 

care au refuzat 
să asculte.

Da, pun pariu 
că leii i-au 

devorat deja.

Stau acolo de
 o săptămână!

Dar în ziua a şaptea a început să plouă
şi nivelul apei a început să crească. 

Nu fi ridicol; 
Dumnezeu e 

dragoste. Cum poate 
un singur om să fie 
neprihănit şi toţi 

liderii noştri religioşi 
să greşească?

Trebuia să fi ascultat de 
Noe. Ce prost am fost!

Dumnezeu a închis uşa 
corăbiei şi timp de şapte 

zile nu s-a întâmplat nimic.

Nu am mai văzut aşa 
ceva; crezi că nebunii ăia 

din corabie or fi avut 
dreptate că Dumnezeu voia 
să nimicească toţi oamenii 

pentru păcatelor lor?

Dumnezeule, 
salvează-mi 
bebeluşul!

Nu mai este mult 
loc rămas.

Acestea sunt 
ultimele animale.

Până acum nu a mai plouat niciodată. 
Vremea a fost întotdeauna frumoasă şi

 o rouă se ridica din pământ ca să îl ude. 
Nimeni nu a văzut, nici nu a auzit de 

ploaie, deci mulţi îl considerau pe Noe 
nebun să creadă că va cădea apă din cer, 
dar Noe a crezut cuvintele lui Dumnezeu. 
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Când oamenii şi-au dat seama că Noe 
a spus adevărul, era deja prea târziu.

A plouat 40 de zile şi 40 de nopţi 
până când ploaia a acoperit toţi 

munţii de pe pământ. Fiecare suflet 
viu a murit, cu excepţia celor care 

erau cu Noe în corabie. Va mai dura 
încă un an până vor ieşi din corabie.

În cele din urmă, Noe a dat drumul unui porumbel care s-a 
întors cu o ramură în cioc, semn că pomii începeau să crească. 
După un timp, l-a trimis din nou şi de data aceasta porumbelul 

nu s-a mai întors, semn că a găsit un loc unde să stea.

Geneza 7:12, 19-23, 8:9-11

Mă voi bucura 
când apa se va 
retrage şi vom 
putea ieşi din 

corabie.

Aproximativ 2348 î.H.
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Voi pune curcubeul pe cer care să 
vă amintească de faptul că nu voi 
mai distruge niciodată pământul 

prin potop. Să aveţi mulţi copii şi să 
vă răspândiţi ca să re-populaţi 

întreg pământul.

Dacă cineva comite vreo crimă, 
să fie pedepsit cu moartea. Dacă un om 

varsă sângele altui om, atunci şi sângele lui 
să fie vărsat ca pedeapsă pentru crima sa, 

pentru că viaţa unui om este în sânge.

Nu după mult timp, corabia s-a 
oprit pe vârful unui munte numit 
Ararat. Toţi  au ieşit afară într-o 
lume nouă, o lume fără păcat.

Noe a devenit agricultor şi a 
plantat o vie. Noua lume era 

pustie, având doar patru familii, 
dar la scurt timp fiilor lui li 

s-au născut copii. 

Noe a descoperit că dacă punea struguri într-un 
vas şi îi lăsa acolo câteva săptămâni, fermentau şi 

se forma o băutură alcoolică ce îl făcea să se 
simtă diferit. Lui Noe a început să-i placă această 

băutură atât de mult încât câteodată nu putea 
lucra. Cădea jos inconştient. Îl afecta atât de mult 
că făcea lucruri care l-au supărat pe Dumnezeu.

Noe a zidit un altar pe care a adus lui Dumnezeu 
animale ca jertfă. Deşi Noe era un om neprihănit, 
totuşi în inima sa se găsea păcat. Aceste jertfe de 
sânge au fost aduse lui Dumnezeu în locul propriei 

lui vieţi şi a familiei sale.

Animalele îi reprezentau pe cei opt 
care ar fi trebuit să moară înghiţiţi de 

potop, dar care au fost salvaţi prin 
harul lui Dumnezeu. Situaţia se 

aseamănă cu cea din grădina Eden 
când Dumnezeu a sacrificat animale ca 

să facă haine lui Adam şi Eva. 

Geneza 8:4, 20, 9:1-29

Voi face ca animalele 
să se teamă de 

oameni. Puteţi mânca 
orice făptură care are 
viaţă şi se târăşte pe 
pământ, precum şi 

legume şi ierburi, dar 
să nu mâncaţi sângele 
nici unei creature. Să 

nu comiteţi crime.
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Noe şi familia lui au găsit 
îndurare în ochii lui Dumnezeu. 

Dumnezeu a pedepsit 
cu moartea pe toţi 

oamenii, cu excepţia 
acestor opt suflete.

După un timp, Iafet a 
călătorit înspre vest şi 
nord unde s-a stabilit. 

Ham a mers înspre sud şi
 s-a stabilit în Africa şi în 
sudul Asiei. Descendenţii 
fiului său, Canaan , s-au 

aşezat în Palestina de azi. 

Aşa s-au răspândit 
oamenii pe faţa 

pământului. 

Geneza 9:21-27; 1 Cronici 4:40; Psalmul 78:51, 105:23, 27, 106:22

Într-o zi, Noe s-a îmbătat aşa de tare încât s-a 
dezgolit, iar apoi a adormit adânc. Fiul său, 
Ham a privit la goliciunea tatălui său, lucru 

care i-a produs plăcere. Le-a spus fraţilor săi 
ceea ce văzuse pe un ton batjocoritor .

Fiul tău, Canaan şi
 toţi urmaşii lui vor fi 

slujitorii urmaşilor 
fratelui tău, Sem.

După mulţi ani, această 
proorocie s-a împlinit. 

Canaaniţii au ocupat Palestina 
şi au ajuns slujitorii evreilor.

Adam şi Eva

Cain

Abel

Set

Europa

Iafet

Turcia

Ham

Sem

Asia

Eg
ip

t

Africa
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Pe măsură ce numărul 
oamenilor pe pământ creştea, 

păcatul se înmulţea de 
asemenea. Oamenii se 

închinau idolilor, uitând de 
Dumnezeul cel viu şi adevărat.

Fiul lui Noe, Ham a avut un fiu numit 
Cuş, apoi Cuş a avut un fiu, Nimrod. 
Nimrod a ajuns un vânător viteaz, 

cunoscut pe tot pământul. El a refuzat 
să trăiască în ascultare de Dumnezeu şi 
a început practicarea unei religii false 

într-un ţinut numit Babilon.

Locuitorii din Babilon nu au vrut să se împrăştie şi 
să repopuleze pământul, cum poruncise Dumnezeu; 
aşa că s-au adunat la un loc şi au construit un turn 

mare şi înalt ca şi centru de închinare. 

Dar ei nu se închinau Creatorului 
lor. Satan i-a făcut să-şi creeze 
propriii lor dumnezei făcuţi din 

lemn, piatră şi metal.

Muncitorii nu s-au mai înţeles 
între ei, drept urmare nu mai 

puteau să continue lucrul. 

Dumnezeu s-a mâniat pe ei datorită 
refuzului lor de a se împrăştia pe 
pământ; prin urmare i-a făcut să 

vorbească limbi diferite.

โอ้ย...คุยไม่เข้า
ใจกันเลย 

рзүш оөрз  блх
 ө зцрий сзц

Fiecare grup lingual a pornit pe 
drumul lui. Unii oameni au mers în 

locuri îndepărtate, alţii au 
călătorit în corăbii spre insule 

aflate la mare distanţă, unii au 
pornit spre nord unde era frig, 

alţii spre deşerturi unde era cald. 
Astfel porunca lui Dumnezeu de a 
umple pământul a fost împlinită.

Geneza 10:6-10, 11:1-9

Aproximativ 2247 î.H. 
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Capitolul 2: 
AVRAAM

Capitolul 2: 
AVRAAM



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
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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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În timpul unei foamete, Iacov, care era 
nepotul lui Avraam, s-a coborât cu cei 

doisprezece fii ai săi şi cu slujitorii lor să 
locuiască în Egipt. Acolo au crescut la 

număr ca pulberea pământului. 

Curând, fiii lui Iacov, al cărui 
nume a fost schimbat în Israel, au 

întrecut numărul egiptenilor. 

Faraon, conducătorul 
Egiptului, i-a făcut sclavi pe 
fiii lui Iacov şi i-a forţat la 

muncă grea, făcutul 
cărămizilor. După ce au 

locuit acolo peste 300 de 
ani, ei au uitat promisiunile 

lui Dumnezeu făcute lui 
Avraam şi părinţilor lor. 

Dumnezeu i-a spus lui Avraam că urmaşii lui 
vor locui într-un pământ străin, unde vor 

ajunge sclavi. El a mai promis că după 400 
de ani va judeca acea ţară şi îi va aduce 
înapoi pe copiii săi în ţara făgăduinţei.

Îţi spun că e 
adevărat!

Faraon se teme că 
vom ajunge prea 

mulţi. El a dat 
poruncă ca toţi 
bebeluşii să fie 

omorâţi. Egiptenii 
sunt slabi şi leneşi. 
Bărbaţii noştri sunt 
puternici în urma 
muncilor grele. 

Egiptenilor le este 
teamă de noi.  

Nu o să-mi 
omoare bebeluşul. 

Dumnezeu îi va 
purta de grijă. 

Da!? Ce crezi că 
poate Dumnezeu 
să facă împotriva 
puterii lui Faraon?

Nu! Nu 
bebeluşul meu. 
Nu puteţi face 

aşa ceva. 

Geneza 46:5-7; Exodul 1:1-12, 22

Îngrijorându-se de numărul în 
creştere al evreilor, Faraon a 
decis să omoare toţi bebeluşii 

de parte bărbătească. 

1706 î.H. 
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Dar mamă, ce să le spun 
soldaţilor şi vecinilor când 

mă întreabă unde este 
bebeluşul nostru?

Spune-le adevărul. 
Mama lui l-a 

aruncat în râu ca 
să nu îi facă 
soldaţii asta. 

Mamă, dar eşti 
sigură că nu se 
va scufunda?

E uns cu smoală 
şi va pluti. 

Dumnezeu îl va 
proteja. Stai prin 

apropiere şi 
urmăreşte-l. 

Te voi mai vedea 
vreodată, frăţiorul 
meu? Of, egiptenii 

ăştia răi!

Fata lui Faraon a venit 
să facă baie în râu.

Priviţi! Se aude un 
plânset în acel coşuleţ!

Se poate 
să fie un 
bebeluş 
de-al 

evreilor.

Oh, ce 
drăguţ e!

L-aş ţine la 
mine dacă aş 
găsi pe cineva 
să îl alăpteze.

Uite acolo unul din 
copiii evrei. Poate 
ştie ea pe cineva 
care ar putea să-l 

alăpteze. 

Merg eu să văd 
dacă găsesc pe cineva să-l 

alăpteze. Ştiu o femeie evreică 
al cărei bebeluş a fost aruncat 

în râu. Ea are încă lapte 
suficient. 

Îi este 
foame.

Aproximativ 1525 î.H.

Exodul 2:3-9
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Nu ai avut de 
ales. Nu l-ai fi 

putut ascunde la 
nesfârşit. Mai 

devreme sau mai 
târziu, soldaţii l-
ar fi găsit şi l-ar 

fi omorât. Trebuie 
doar să ai 
încredere în 
Dumnezeu.

Ce-am făcut? Îmi 
voi vedea vreodată 
bebeluşul? Îi pasă lui 

Dumnezeu?

Mamă! 
Mamă!

Mamă, fata lui Faraon a venit 
la râu şi l-a găsit pe frăţiorul 
meu. Vrea să îl ţină la ea şi 
caută pe cineva care să-l 

alăpteze! E pe drum înspre 
noi acum!

Binecuvântat
 să fie Dumnezeul 

cel Veşnic!

Am auzit că ţi-ai 
pierdut bebeluşul. 
Îmi pare tare rău. 

Am găsit acest 
copilaş în râu. Te voi 

plăti să mi-l 
alăptezi. 

Când va fi înţercat, 
voi veni şi-l voi duce la palat 
unde va fi crescut să devină 

Faraonul Egiptului. Îl vom
 numi Moise.

Pe măsură ce Moise creştea, mama lui l-a învăţat 
despre adevăratul Dumnezeu al părinţilor lui. 

Dumnezeu avea un plan special pentru acest băieţel.

Hai cu mine, 
prinţişorule, 
te voi duce 
la palat.

Cât de repede 
pot caii să 

alerge?

Mulţumesc că l-ai alăptat pe 
Moise. Arată bine. Va creşte şi 
va ajunge bogat şi puternic.

Exodul 2:8-10
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Ca fiu adoptiv al fetei lui Faraon, Moise 
a ajuns să fie un om mare în Egipt. 

Urma să ajungă bogat şi puternic, dar 
el nu şi-a uitat provenienţa.

Moise, Dumnezeul părinţilor noştri, Avraam, Isaac 
şi Iacov, i-a spus lui Avraam că sămânţa lui se va 
înmulţi şi că vor ajunge străini într-o ţară care nu 

este a lor. Ei bine, iată-ne aici! Da, şi i-a mai
 spus lui Avraam că 

vom fi asupriţi în 
ţara aceea străină 

timp de 400 de ani. 
Suntem aici de 359 
de ani, mai avem 
încă 41 de ani.

Şi i-a mai spus lui Avraam că El va
 judeca pe poporul acela pentru răul ce 
ni-l vor face şi că vom pleca de aici cu 

mari bogăţii şi ne vom întoarce în ţara pe 
care Dumnezeu a dat-o părinţilor noştri.

Pare de necrezut. Faraon nu îi va
 lăsa niciodată pe sclavii lui să plece, şi cu 
siguranţă nu le va permite să iasă din ţară 

cu bogăţii. Dar poate că va exista vreo 
cale. De ce să mai aşteptăm 41 de ani?

Copiii lui Israel au suferit mult sub mâna stăpânilor 
lor. Ei trebuiau să muncească în gropi de mâl la 
facerea cărămizilor. Moise nu suporta să îi vadă 

atât de apăsaţi, aşa că a decis să facă ceva.

Ridică-te 
până nu te 
omoară în 

bătaie!

Unchiule, ridică-te.

Ridică-te, 
porc murdar!

Exodul 2:10-11

40



Într-o zi, Moise a văzut o bătaie 
dură pe care un egiptean o 
aplica unuia din neamul său.

A sosit timpul
 eliberării. Asuprirea 
aceasta trebuie să 

înceteze.
Moise l-a omorât pe egiptean 
şi l-a îngropat, dar cineva a 
văzut şi l-a pârât lui Faraon.

Oh, Doamne! 
Ce am făcut?

Vei fi judecat 
pentru crima 

comisă! E Moise!

Moise a plecat din Egipt şi a 
fugit în pustie. Acolo era 

singur, fără familie şi fără 
prieteni. El nu a scăpat 

poporul din robie. Nici măcar 
pe sine nu s-a putut scăpa.

Destul!

Aproximativ 1491 î.H.

Exodul 2:11-15

POC!POC!
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Moise a mers multe zile. 
Când nu a mai putut merge, 

a ajuns la o stână de oi. 

Uite! Un om!

Arată ca mort. 
Adu apă.

E egiptean!

Moise a trăit o viaţă diferită între 
madianiţi. S-a adaptat vieţii din pustie, 

s-a căsătorit şi a devenit păstor. Au trecut 
patruzeci de ani şi Egiptul a devenit numai 
o amintire. Moise şi-a pierdut speranţa de   

a-şi vedea vreodată poporul. 

Ce ciudat! Cum s-a aprins 
rugul acela şi cum de nu arde 

odată? Arde întruna.

Am văzut suferinţa poporului 
meu în Egipt şi le-am auzit 
strigătele. Este timpul să îi 

eliberez şi să îi duc înapoi în 
ţara promisă părinţilor lor. 

Te voi trimite la Faraon şi tu vei 
scoate pe poporul Meu din robie. Îi 
vei cere să lase poporul să plece, 
dar el se va împotrivi. Apoi Îmi voi 

arăta puterea în Egipt. După 
aceea vă va da drumul.

Moise, scoate-ţi încălţămintea. 
Pământul pe care stai este 
sfânt. Eu sunt Dumnezeul 
părinţilor tăi, Avraam, 

Isaac şi Iacov.

Exodul 2:16-3:10
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Dar ei nu vor crede 
că Tu m-ai trimis. 
Doar vor râde.

Aruncă-ţi 
toiagul jos.

Poftim? 
Toiagul meu!

Ia-l de coadă.
S-a transformat 

într-un şarpe 
otrăvitor!

S-a 
transformat 

înapoi în toiag!

Du-te în Egipt. Te 
voi învăţa ce să 

spui şi îţi voi arăta 
ce să faci. Fratele 
tău, Aaron, va fi 
asistentul tău. 

Exodul 4:1-4, 12-16
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1445 î.H. Te întorci în Egipt! Dar cum rămâne cu 
toţi aceia care caută să te omoare?

Au trecut patruzeci 
de ani. Toţi care îmi 
cunosc trecutul sunt 
morţi. Nimeni nu mă 

va recunoaşte. 

Până când 
Faraon va lăsa 
pe poporul lui 
Dumnezeu să 

plece.

Cât timp vei 
fi plecat?

Să se adune toţi 
bătrânii! A sosit timpul 

eliberării!

Cine sunt 
aceştia?

Moise s-a născut cu 
optzeci de ani în urmă pe 

vremea măcelului când Faraon 
a omorât toţi bebeluşii de 

parte bărbătească. Mama lui 
l-a ascuns într-un coş pe râu. 

Prin providenţa lui Dumnezeu, 
Moise a fost găsit de fiica lui 

Faraon şi a fost crescut ca 
egiptean. 

Acum patruzeci de ani, Moise a hotărât să 
sufere mai bine alături de poporul său decât să 

domnească ca egiptean. El a încercat să ne elibereze 
prin propria sa putere, dar n-a reuşit. De 40 de ani 
trăieşte în pustiile ţării pe care Dumnezeu a promis-o 

părinţilor noştri. Recent, Dumnezeu i-a vorbit şi i-a 
arătat cum să ne scape de sub mâna lui Faraon! Acum, 
Moise vă va arăta semnele pe care le va folosi ca să îl 

convingă pe Faraon să ne dea voie să plecăm.

Apropiaţi-vă 
toţi bătrânii lui 

Israel.

Acela e Aaron levitul. 
Celălalt arată ca şi noi, 

dar nu e sclav.

Exodul 4:29-31
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Dumnezeul lui Avraam mi-a vorbit 
dintr-un rug aprins şi m-a trimis să 
vă conduc înapoi în ţara părinţilor 

noştri. Iată semnul.

Uaa! Toiagul lui 
s-a prefăcut în 

şarpe. 

Nu vă fie 
teamă.

Priviţi.

Dumnezeu
 a trimis un 
eliberator.

Da, ăsta va
 fi un semn 

pentru Faraon.

Aceasta 
este o 
minune!

Să mergem 
la Faraon 

acum!

Dumnezeul 
lui 

Avraam!

Exodul 4:17, 30
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Nu s-a schimbat 
mult de când am plecat 

patruzeci de ani în 
urmă. Nu uita să spui 
numai ceea ce ţi-am 

spus să zici. 

Dumnezeul lui Israel i-a 
vorbit lui Moise. Dumnezeu a spus 

să laşi poporul să facă o călătorie de 
trei zile în pustie să se închine şi să 

aducă jertfe. 

Am auzit că tulburaţi poporul, 
făcându-l să îşi înceteze lucrul. Iar acum 
vor să plece trei zile să se închine unui 
Dumnezeu pe care eu nici măcar nu îl 
cunosc. Le voi da şi mai mult de lucru 

de-acum înainte. 

De acum încolo, va trebui 
să-şi adune ei singuri paiele pentru 
facerea cărămizilor. Acum pleacă 

de unde ai venit. 

Exodul 5:1-7
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Ce 
îndrăzneală 

pe ei!

A fost caraghios. Au 
mărşăluit încoace ca şi 
cum ar fi fost vocea lui 

Dumnezeu. 

Vreţi să spuneţi că tot ceea ce aţi reuşit este 
să ne dublaţi munca? Asta da eliberare. Şi 

mai spuneţi că Dumnezeu v-a trimis?!

Cine se 
crede?

Nu pot să cred că 
ne-am lăsat prinşi 

în capcană.

Deci nu aveţi destul de lucru? 
Vreţi să mergeţi să vă închinaţi 
Dumnezeului vostru. Vom scoate

 noi lenea din voi. 

Iehova, de când 
am venit să 

vorbesc în numele 
Tău, lucrurile s-au 
înrăutăţit. De ce 
m-ai trimis aici?

Eu sunt Iehova, 
Dumnezeul părinţilor tăi şi am 

văzut suferinţa şi am auzit strigătele 
poporului Meu Israel.

E timpul să împlinesc 
promisiunea făcută lui 

Avraam şi să duc 
poporul acesta în ţara 
Canaan. Moise, tu vei 

fi conducătorul lor.

Dar eu nu pot 
vorbi clar. Faraon 
nu mă va asculta.

Aaron va vorbi; tu doar ascultă ce
 îţi spun Eu şi transmite-i lui. La început, Faraon 
nu vă va asculta, dar voi face semne mai mari 

până ce egiptenii vor şti că Eu sunt singurul 
Dumnezeu adevărat. 

Iată semnul să te convingi
 că Iehova ne-a vorbit.

Ha-ha-ha, 
asta-i numai o 
vrăjitorie. Nu 
mă sperie. 

Chemaţi pe toţi 
vrăjitorii noştri. 

A jucat bine. 
Aproape că 
ai crede că 
e adevărat.

Mă întreb unde 
o fi învăţat să 
facă aşa ceva.

Exodul 5:10-23; 7:7-11
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Haideţi repede şi 
faceţi trucul acela prin 

care transformaţi 
toiegele în şerpi.

Moise, ce să 
facem acum? 
Arătăm ca 

nişte nebuni.

Exodul 7:11-12
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Şarpele lui 
mănâncă unul 

din şerpii 
noştri!

L-a înghiţit complet!

Să nu îmi spui că mai 
vrea să mănânce unul! 

Zeul nostru şarpe, Nesert, 
se va mânia.

Cum se poate 
aşa ceva?

Nu pot să 
cred! Şarpele 
lui  i-a mâncat 

pe toţi ai 
noştri.

Exodul 7:12
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De ce ne-a trimis 
Iehova cu un semn pe care l-au 

putut face şi vrăjitorii lui Faraon? 
La început ne-a făcut să arătăm 

ca nişte nebuni. 

Exodul 7:13 
„Inima lui Faraon 
s-a împietrit şi n-a 
ascultat de Moise 
şi de Aaron, după 

cum spusese 
Domnul.”

Nu ştiu, dar Dumnezeu 
a spus că va împietri inima lui 

Faraon. Exact aşa s-a întâmplat. Ai 
văzut cât de mânios a devenit când 

toiagul meu a înghiţit şerpii?

Trebuie să găsesc 
un loc unde să vorbesc 
cu Iehova. Nu ştiu care 

e următorul pas.

Dumnezeu s-a întâlnit cu Moise din nou şi i-a spus ce urma să facă. 
Egiptenii îşi băteau joc de Moise. Oamenii din neamul lui îl respingeau 

pentru că Faraon le făcuse asuprirea şi mai grea, dar Moise L-a 
crezut pe Dumnezeu  şi L-a ascultat chiar şi atunci când nu a înţeles.

Impresionant! Cum 
a făcut asta?

Chemaţi-i pe vrăjitorii 
mei. Zeul Nilului va 
opri aceste trucuri.

Exodul 7:15-21
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Niciodată nu am mai văzut 
aşa ceva. Chiar şi izvoarele şi
 bălţile mici s-au transformat în 
sânge. Cum a zis că îl cheamă 

pe Dumnezeul lui?

Nu i-am auzit menţionându-I 
numele. Dar ce contează? Noi 
avem mii de zei. Zeul Nilului 

precis că s-a mâniat. 

Tipul acela, Moise, 
spune că Dumnezeul 
lui este singurul zeu.

Apele împuţite de sânge 
dintr-o dată au produs 
milioane de broaşte.

La şapte zile de la transformarea apei în 
sânge, Moise aduce din nou judecăţile lui 

Dumnezeu asupra Egiptului.

Să aducă apele 
broaşte pe toată 
întinderea ţării.

Un singur zeu? 
E ridicol. 

Exodul 7:21-25, 8:6
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Mi s-a umplut 
casa cu 
broaşte.

Unde sunt 
preoţii noştri? 

Nu pot să facă 
ceva?

Vezi, Faraon, 
şi noi vrăjitorii putem 

face broaşte. 

De ce fac şi ei broaşte? Nu
 ne-a dat Moise destule? Acum 

Faraon ne dă şi mai multe.

De ce nu îi laşi să plece în
 pustie? Nu mai putem suporta.

Chemaţi-l pe 
Moise. Spuneţi-i  

că vreau să 
vorbesc cu el. 

Roagă-l pe Iehova să îndepărteze 
broaştele. Dacă te va asculta, voi 
lăsa poporul să meargă în pustie

 să aducă jertfe.

Hotărăşte timpul 
când vrei ca broaştele 
să moară şi aşa va fi.

Mâine 
dimineaţă.

Se va întâmpla după 
dorinţa ta, ca să cunoască 

toţi că nu există nici un 
dumnezeu ca Iehova.

Da, domnul 
meu, cum 

doriţi.

Vai! 

Exodul 8:7-10

Vai! 
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Când Faraon a văzut că broaştele 
au murit la timpul hotărât de el,   

şi-a împietrit inima şi a refuzat să-i 
lase pe evrei să plece. 

Ce fel de Dumnezeu este  
acest Iehova că ne umple 

ţara cu broaşte?
Ce te face să 

crezi că un dumnezeu 
a făcut aşa ceva? 

Poate că este doar un 
fenomen natural.

Atunci cum de Moise a ştiut 
că se va întâmpla aşa? Şi 

cum a ştiut el ora exactă la 
care vor muri?

Oh, mai taci şi 
sapă, altfel nu mai 
terminăm în veac.

Toată ţărâna pământului 
s-a transformat în păduchi.

Dar, domnule, aceasta sigur 
este lucrarea lui Dumnezeu. 
Nici un om nu poate să facă 
lucrurile pe care le-au făcut 

cei doi. Efectiv nu putem.

Trebuie să existe o explicaţie 
naturală, dar nu mai putem suporta. 
Spuneţi lui Moise că dacă Dumnezeul 
lui va îndepărta păduchii, voi lăsa 
poporul să plece să Îi slujească.

Aoleu!

Exodul 8:13-19

53



Păduchii au dispărut, 
dar nu pot lăsa sclavii 

să plece. La urma urmei, 
ce mai poate face 

dumnezeul lor?

Nu vor fi deloc
 muşte în ţinutul 

poporului Meu. Astfel, 
toţi vor cunoaşte că Eu 

sunt Dumnezeul 
întregului pământ.”

Tată, de ce nu pot 
preoţii noştri să îl oprească 
pe omul acesta? Unde este 

puterea lor?

Nu cunosc nimic 
despre religie. Eu doar 

îmi văd de treabă.

Când Faraon a 
văzut că broaştele au 

murit la timpul hotărât de 
el,   şi-a împietrit inima şi 

a refuzat să-i lase pe 
evrei să plece. 

Căutaţi-l
 pe Moise.

Mergeţi şi aduceţi jertfe 
lui Dumnezeu, dar să nu 

ieşiţi din Egipt.

Trebuie să facem 
o călătorie de 

cel puţin trei zile. 

Am spus că puteţi pleca,
 dar să nu mergeţi prea departe. 
Acum vorbeşte cu Dumnezeul tău 

şi spune-i să îndepărteze
 muştele astea împuţite. 

Nu mai este nici o 
muscă vie în Egipt. 
Aceasta este într-
adevăr o minune.

Taci. Aşa vorbeşti de 
parcă l-ai crede pe 

bâlbâitul ăla.

Din nou Faraon şi-a 
împietrit inima şi n-a 

lăsat poporul să plece.

Exodul 8:20-32
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Dumnezeu a trimis o altă 
plagă peste Egipt. Toate 
vacile, oile, boii, caii şi 

cămilele lor s-au 
îmbolnăvit de ciumă şi au 

murit. Dar animalele 
evreilor nu au luat boala. 

Toate animalele 
noastre au murit şi 
ale voastre sunt 

sănătoase. Cum se 
explică fenomenul 

acesta?

Moise spune că
 Dumnezeul părinţilor noştri 
a venit să ne elibereze din 
robie, dar eu sunt doar un 

om simplu; nu cunosc 
asemenea lucruri.

Preoţii aduc jertfe 
dumnezeilor noştri. Bivolul 

sacru se va mânia şi va pune 
capăt acestei ciumi. 

Spuneţi lui Faraon că e
 prea târziu. Toţi bivolii noştri sacri 
au murit. Poporul se va mânia când 
va afla că dumnezeii noştri nu s-au 
putut apăra de acest Dumnezeu 

fantomă al evreilor. 

Unde sunt dumnezeii 
egiptenilor? Nu au 

nici o putere?

Dar Faraon şi-a 
împietrit inima.

Exodul 9:6-7
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Dumnezeu a vorbit din nou
 lui Moise şi i-a spus să 

arunce cenuşă spre cer, iar 
egiptenii vor fi loviţi cu bube.

Oh, nu din 
nou.

Ne-ai chemat, 
Preaînalte?

Şi voi aveţi bube? 
Nu aveţi nici o 

putere împotriva 
acestui dumnezeu 

al lui Moise?

Treziţi-vă de dimineaţă şi mergeţi la Faraon şi
 spuneţi-i: „Dumnezeul evreilor spune: „Lasă pe poporul 

Meu să plece, întrucât plaga următoare va fi cu mult mai 
rea. Va aduce moartea multor oameni. Prin aceasta veţi 

cunoaşte că nu este nici un dumnezeu ca Mine. Tu nu îţi dai 
seama, dar Eu te-am făcut Faraon. Ştiam că îţi vei împietri 

inima şi nu vei lăsa poporul să plece. 

Încăpăţânarea ta îmi dă ocazia 
să Îmi arăt puterea şi să aduc judecată peste 
Egipt pentru purtarea crudă faţă de poporul 
Meu.  Tu îţi urmăreşti doar propriile interese şi 
te împotriveşti voinţei Mele, aşa că mâine pe 

vremea aceasta voi trimite grindină 
şi foc cum nu a mai fost niciodată

 până acum.”

„Îţi fac de cunoscut ca să 
avertizezi pe toţi oamenii să 
se adăpostească ei şi turmele 

lor, pentru că tot ce va 
rămâne afară, va fi distrus.”

Plecaţi din faţa mea, 
adunătură de escroci ce sunteţi. 
Faceţi tricuri magice şi prostiţi 

oamenii, dar vă cunosc eu că nu 
sunteţi decât nişte înşelători. Unde 

sunt dumnezeii voştri? 

Exodul 9:8-19
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Să fie după 
cuvintele lui 

Iehova.

Cei care au sfidat avertizarea 
şi au fost afară, au murit.

Cum se 
poate 

amesteca 
focul cu 

grindina?
Set, zeule 

atotputernic, 
salvează-ne.

Auuuu!

Tată, cum a reuşit Moise
 să facă aşa ceva? E 

cumva dumnezeul lui mai 
puternic decât Set, domnul 

haosului şi al furtunii?

El susţine că
 există un singur 
dumnezeu şi că 

evreii sunt 
copiii lui. 

Dar nimeni nu l-a văzut pe
 dumnezeul lui, nici măcar evreii. 

Dumnezeul lui, despre care el spune 
că este doar duh, încearcă să îl 

convingă pe Faraon să le dea voie
 să plece în pustie să i se închine.

Oh, atotputernice Set, domnul 
haosului şi al furtunii, te rugăm 

pune capăt acestor furtuni 
mari. Cu siguranţă tu eşti mai 
mare decât acest dumnezeu 

nevăzut al lui Moise. 

Exodul 9:23-26
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De noi nu se apropie 
furtuna– se abate numai 

asupra egiptenilor.

Tati, mi-e frică. O să 
cadă şi peste noi focul 

şi grindina?

Nu dragă, Iehova îi 
pedepseşte pe egipteni 

pentru că nu ascultă de El şi 
le arată că dumnezeul 
furtunii, Set al lor, nu îi 

poate ajuta. 

Am păcătuit împotriva lui Iehova. 
Dumnezeul evreilor este drept, iar eu şi 

poporul meu suntem răi. Roagă-L să 
oprească focul şi grindina şi imediat 
după aceea vă voi lăsa să plecaţi .

De îndată ce ies din cetate, îmi 
voi ridica mâinile spre cer şi urgia 
va înceta. Astfel, veţi cunoaşte că 

pământul aparţine lui Iehova, dar tu 
nu îţi vei ţine cuvântul. Încă nu te 

temi de Dumnezeu.

Când a văzut că furtuna a trecut, 
Faraon a continuat să 

păcătuiască, împietrindu-şi inima. 
El  nu a lăsat poporul să plece.

Dar Dumnezeu a trimis o 
altă urgie. Lăcustele au venit 

şi au mâncat tot ce era 
verde şi ce nu fusese distrus 

de furtună. Apoi, ele au 
intrat în casele oamenilor. 

Este 
îngrozitor.

Exodul 9:26-35, 10:13-15
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Mami, 
mami!

Iaaaac!

Arunc-o 
de aici!

Osiris, arată-ţi 
puterea astăzi.

Faraon l-a chemat pe Moise şi i-a promis că va 
lăsa poporul să plece, dar când a îndepărtat 
Dumnezeu lăcustele, din nou el şi-a împietrit 

inima, refuzând să renunţe la sclavii lui.

Exodul 10:14-20

Geb, dumnezeul 
vegetaţiei, nu vezi ce

 face dumnezeul ăsta al 
evreilor cu recolta 

noastră?
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Apoi Dumnezeu a făcut ca un întuneric 
dens să coboare peste Egipt. Trei zile a 
fost mai întunecos decît o noapte cu nori, 
dar în casele evreilor n-a fost întuneric. 

Te-aş fi putut 
omorâ până acum, dar 
asta ar fi demonstrat că 
dumnezeii noştri nu au 
nici o putere asupra 
Dumnezeului vostru.

Pleacă de la mine şi 
să nu cumva să mai vii în 

faţa mea, fiindcă în ziua în 
care te vei mai înfăţişa 
înaintea mea, vei muri.

Ai vorbit adevărul în 
sfîrşit. Noi nu ne vom 
mai vedea niciodată.

Ra, puternice zeu al 
soarelui, ascultă-ne. Te-ai 
ascuns de trei zile. Nu poţi 

să îl învingi pe acest 
dumnezeu al evreilor?

Dar întâii născuţi 
din familiile noastre? 

Şi ei vor muri?

Exodul 10:22-29, 11:4-5, 12:3-7
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Mergeţi acum la
 stăpânii voştri egipteni şi 

cereţi-le în împrumut lucruri 
scumpe, aur, bijuterii şi 
argint. Dumnezeu le va 
atinge inima şi vă vor 

îndeplini cererile.

Pregătiţi-vă lucrurile şi să fiţi gata 
de plecare mâine dimineaţă. Nu vă veţi 
mai întoarce aici. Vă veţi lua rămas-bun

 de la Egipt pentru totdeuna. Acesta va fi 
începutul pentru voi – prima voastră zi. 

Tată, acesta este 
singurul nostru miel. 
Nu putem să folosim 

vopsea roşie sau ceva 
de genul acesta? 

Şi în locul tău, şi în 
locul meu, fiindcă şi
 eu sunt întâi născut.

Fiule, Dumnezeu a spus să 
înjunghiem un miel şi să ungem 

stâlpii uşii cu sângele lui. Trebuie să 
facem exact cum ne-a poruncit. Ai 
văzut cum pedepseşte pe cei care 
nu ascultă de El. Acest miel te va 

salva pe tine de la moarte. 

Mami, de ce unge 
tati stâlpii uşii cu 

sânge?

Exodul 12:26-28, 35-36
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De ce voi nu aţi 
înjunghiat mielul şi nu 
aţi uns stâlpii uşii cu 

sângele lui?

Bineînţeles că nu.
 Crezi că sunt un 

fricos? Religia este 
pentru molâi. 

Un dumnezeu bun nu omoară
 oameni doar pentru că nu au pus un pic de 
sânge pe uşă. Cum rămâne cu oamenii care 

nici măcar nu au auzit despre aceasta?

Tată, de ce este 
această noapte 

deosebită de celelalte?

Pentru că la noapte 
Dumnezeu va nimici pe toţi 
întâii născuţi care nu cred în 

El. Dar când va vedea 
sânge, va trece pe lângă 

casa aceea.

Aceasta este ziua întâi. În fiecare an,
 în această perioadă, vom sărbători 

Paştele şi ne vom aminti cum ne-a 
eliberat Dumnezeu din mâna lui Faraon.

Oh, tată, auzi 
ţipetele? Probabil 

că a venit 
nimicitorul. 

Nu te teme. Noi am făcut
 ce a poruncit Dumnezeu. 

Sângele este pe stâlpii uşii 
şi acum mâncăm mielul.

A murit fiul meu! Oh, 
Dumnezeule, fă ceva. 
Chemaţi-l pe Moise!

Exodul 12:28

Cuvântul „pascha” este 
de origine ebraică şi 

înseamnă „a trece peste”.
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Îmi pare rău, dar acum e prea 
târziu. Aţi fost avertizaţi, dar nu 
aţi ascultat. Mă tem că mulţi au 

murit în această noapte.

Dumnezeule,
 nu! Nu 

bebeluşul
 meu!

Nuuuuu!

În acea noapte, în timp ce nimicitorul trecea pe 
lângă case, mii de oameni au murit. Cei care au 

crezut şi au uns uşile cu sânge, au trăit. 

Fiul 
nostru e 
mort!

Grăbiţi-vă, 
aduceţi-l pe Moise 

aici imediat. 

Cum...?

Este întâiul 
născut din 
familia sa!

Uhhhhh!

Exodul 12:29-31

Vaaaaaiiiii!
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Faraon l-a chemat 
din nou pe Moise.

Dar Faraon nu s-a 
uitat la faţa lui Moise. 

Conform promisiunii făcute părinţilor lor, după 
patru sute de ani, ei părăseau Egiptul. Egiptenii le-
au dat evreilor aur, bijuterii, mâncare, tot ceea ce 
voiau şi puteau duce. A fost o ocazie de bucurie 
pentru copiii lui Israel; prima zi a unei naţiuni noi. 

600,000 de bărbaţi, femei 
şi copii au ieşit din Egipt 

spre ţara promisă.

Dumnezeu îi conducea ziua printr-un nor, 
care le ţinea umbră şi noaptea printr-un 

stâlp de foc, care le dădea lumină.

Exodul 12:31-38, 13:21-22
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Capitolul 4:
 EXODUL

Capitolul 4:
 EXODUL



Ei au mers până ce au ajuns între munţi şi Marea 
Roşie. Acolo şi-au întins tabăra, în timp ce discutau 

cum aveau să treacă peste întinderea de apă.

După ce perioada de jale după copil
 s-a încheiat, Faraon s-a aprins de mânie. 

Cum de i-a lăsat pe sclavi să plece?

Pregătiţi carele. 
Urmăriţi-i pe evrei. Îi 
omorâţi pe toţi ori îi 

aduceţi înapoi.

Facă-se după 
porunca ta, 
Maiestate. 

Exodul 14:5-7
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Priviţi, vine armata 
egiptenilor! Suntem
 prinşi în capcană în 

această pustie!

Moise ne-a adus aici
 ca să murim. Mai bine 

trăiam ca sclavi decât să 
murim în pustia aceasta 

uitată de Dumnezeu. 

Când au văzut egiptenii pe 
evreii aceia neputincioşi şi şi-au 
adus aminte de toată suferinţa 
pe care a adus-o Moise peste 
Egipt, s-au pregătit de atac.

Împrejur sunt munţii, 
iar în faţă marea, 
deci nu avem cum 

să scăpăm.
Dumnezeu nu 

mai poate face 
nimic acum să 
ne salveze.

Staţi pe loc. 
Dumnezeu ne va 
salva într-un mod 

miraculos. 

Dumnezeu a împietrit inima 
lui Faraon pentru ultima 

oară. Pe egiptenii aceştia 
pe care îi vedeţi azi, nu îi 
veţi mai vedea niciodată.

Exodul 14:5-13
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Când părea că armata egiptenilor se va năpusti 
peste evrei, dintr-o dată un stâlp mare de foc s-
a coborât din cer, blocându-le drumul. În acea 

noapte, tabăra evreilor a avut lumină, dar 
egiptenii au fost cuprinşi de o beznă adâncă. 

Moise şi-a ridicat toiagul şi un 
vânt puternic a venit din cer, 

suflând pe mare, iar marea s-a 
despărţit în două, lăsând un loc 

uscat pe fundul mării. 

Acesta a fost un miracol 
deosebit. Copiii lui Israel 

au trecut prin mijlocul 
mării ca pe uscat.

Mai târziu, aveau să cânte despre 
Dumnezeul care le-a croit drum 

prin mare. Toţi aveau să ştie că nu 
există decât un singur Dumnezeu şi 

că numele lui este Iehova.

Exodul 14:15-22
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Ce se vede aici 
întrece toate 

minunile din Egipt.

Uaaa!
nostru este cel mai 

tare dintre toţi 
dumnezeii! Suntem în 

mijlocul mării.

 Dumnezeul 

Am vrut doar 
să ating peştii.

După ce au trecut aproape toţi 
copiii lui Israel, Dumnezeu a 

îndepărtat stâlpul de foc care 
i-a ţinut pe egipteni în spate. Ei 

nu au văzut apele 
despărţindu-se, aşa că s-au 
năpustit după ei în mare.

Înaintaţi, 
omorâţi-i 
pe evrei!

Exodul 14:22-23

Iosia! Eşti 
nebun? Tu ştii 

că nu poţi 
să înoţi!
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Astăzi aţi văzut 
puterea lui
Iehova.

 

Priviţi, apele se 
întorc înapoi. Toţi 

se vor îneca.

Toţi soldaţii egipteni s-au înecat 
în mare. Dumnezeii lor din lemn 

şi piatră nu i-au putut salva.

Exodul 14:27-28
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Uitaţi-vă la trupurile 
acelea moarte. 

Marea este plină de 
soldaţi egipteni morţi.

Cu siguranţă, Iehova este 
singurul Domn. Nu este 

nimeni altul care să poată să 
facă un asemenea lucru. Ne 

vom aminti de această zi 
pentru totdeauna.

Lăsând marea şi egiptenii morţi în urmă, copiii lui 
Israel şi-au continuat călătoria, urmându-l pe 

Moise şi mergând după nor prin pustie. Aveau ca 
hrană şi ca băutură proviziile luate din Egipt.

După câteva zile, norul care îi călăuzea s-a oprit 
deasupra unor fântâni de apă. Evreii şi-au întins tabăra 
acolo până când li s-au terminat proviziile. Nu aveau de 
unde să facă rost de altele. Părea o situaţie fără ieşire.

Am fi putut rămâne în  
şi am fi trăit mai bine ca 
aici. Chiar fiind sclavi, am 
avut destul să mâncăm. 

Aici nu este nimic. 

Egipt

Da, ne-ai adus 
aici ca să murim 

de foame?

Ascultaţi-mă.
 Plângerile voastre nu 
se îndreaptă împotriva 

mea, ci împotriva 
Dumnezeului pe care

 îl urmăm.  

Iehova spune că va ploua pâine 
din cer. În fiecare dimineaţă ea 
va acoperi pământul. Tot ce va 

trebui să faceţi este să o adunaţi 
şi să o mâncaţi.  

Ce a spus Moise? 
Cum vom face rost de 
mâncare? Copiii mor 

de foame.

A spus că Iehova va face 
să ... plouă pâine din cer în 

fiecare dimineaţă. 

E timpul să răsară soarele. Crezi 
că va fi pâine pe pământ după 

cum a spus Moise?

Ai auzit vreodată să 
cadă pâine din cer?

Vom muri de 
foame dacă nu 

va fi aşa. 

Nu, dar nu am auzit nici de 
drum prin mijlocul mării. Cu siguranţă 

acest Dumnezeu al lui Moise este 
Creatorul universului. Nu cred că va fi 
prea greu pentru El să facă să cadă 

pâine din cer. Haide, e timpul. Să 
mergem să vedem.

Exodul 14:21-22, 30, 16: 2-3, 16:7-8
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Pâine din cer, 
aşa cum a spus.

Uite!
peste tot.

 Este 

Oh, este 
delicioasă! Are 
gust de miere. 

Într-adevăr, Iehova
 este Dumnezeu, iar 

Moise este profetul Lui. 

Tot timpul cât au călătorit prin 
pustie, Dumnezeu i-a hrănit cu 

mana cerească a îngerilor. 

Câtă vreme norul a stat deasupra taberei, 
evreii rămâneau lângă izvoarele de apă şi 

se hrăneau cu mana cerească, dar când 
norul începea să se mişte, ei îşi adunau 

corturile şi îl urmau prin pustia necunoscută.

Dar s-a întâmplat că 
au rămas fără apă. Deci ne-a dat 

pâine, dar 
acum ne va 
omorâ cu 

setea. 

Fetiţa mea va 
muri dacă nu bea 

apă cât de 
curând.

Mai bine am fi rămas în Egipt.
 Încă o zi şi toate animalele nostre 
vor fi moarte şi după aceea copiii 

vor începe să moară. Ar trebui 
să-ţi lovim capul cu pietre. 

Este 
Dumnezeu 
cu noi sau 

nu?

Merg să 
vorbesc cu 

Iehova.

De ce ne îndoim?

Exodul 16:14-15, 17:2-4; Psalmii 78:24-25
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Dumnezeu i-a 
spus lui Moise ce 

să facă.

Veniţi şi vedeţi 
puterea lui Iehova. 
Voi nu credeţi în El. 
Numai cârtiţi şi vă 

plângeţi. 

V-a dat mană, 
iar acum vă va da 
apă din această 

stâncă seacă.

Vaaaiii!

Poc!

Exodul 17:5, 6

Poc!
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Apa curgea 
ca un râu.

Norul s-a mutat din nou, iar evreii 
şi-au strâns toate lucrurile şi au   
pornit spre muntele numit Sinai.

Acolo, Moise s-a rugat şi 
Dumnezeu iarăşi i-a vorbit.

Adu-le aminte de tot ceea ce 
am făcut egiptenilor, de cum 
i-am eliberat, i-am hrănit şi 
le-am dat apă din stâncă. 

Spune-le că dacă vor 
asculta de poruncile Mele, 

ei vor fi poporul Meu dintre 
toate celelalte naţiuni ale 
pământului. Dacă Mă vor 
asculta, vor fi o împărăţie 

de preoţi. 

Moise, când vorbesc cu tine, 
voi veni într-un nor gros pentru 
ca poporul să vadă şi să audă 

şi să ştie că sunt Eu. 

Exodul 17:6, 19:1-6, 9
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Vom asculta. Vom
 face tot ceea ce ne-a 

poruncit Dumnezeu.

Atunci mergeţi, 
spălaţi-vă hainele şi 

curăţiţi-vă; pregătiţi-vă să 
vă închinaţi lui Dumnezeu. 
Peste trei zile, Domnul se 

va pogorî la voi. 

După cum poruncise Dumnezeu, a treia zi tot 
poporul s-a adunat în faţa muntelui, 

aşteptând ca Domnul să le vorbească. Norul 
acela ciudat s-a lăsat peste munte şi apoi...

Moise, urcă-te 
pe munte.

Moise, Eu sunt Iehova Dumnezeu, 
care v-a scos din ţara Egiptului. După 

ce te cobori, pune  nişte garduri
 în jurul muntelui. 

Dacă vreun om se va 
atinge de acest munte, va 

muri. Îţi voi da zece 
porunci pe care să le 
transmiţi poporului.

Moise a coborât de 
pe munte şi a făcut 

de cunoscut poporului 
tot ceea ce spusese 

Dumnezeu.

Exodul 19:7-25
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Să nu ai nici un alt 
Dumnezeu afară de Mine.

Să nu-ţi faci nici un chip 
cioplit pe care să-l foloseşti 

în închinare.

Să nu spui Numele Meu fără 
sinceritate şi seriozitate.

Să sfinţeşti ziua a şaptea 
pentru lauda Mea. 

Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe 
mama ta.

Să nu ucizi.

Să nu ai relaţii sexuale cu 
nimeni altcineva decât cu 

partenerul tău de căsătorie.

Să nu furi.

Să nu spui o mărturie 
mincinoasă împotriva altora. 

Să nu pofteşti nimic ce 
aparţine altuia. 

Exodul 20:3-17
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Când s-a coborât de pe munte, 
Moise a adunat pe cei şaptezeci de 

lideri ai lui Israel şi le-a făcut de 
cunoscut poruncile lui Dumnezeu.

Le vom 
respecta.

Sunt porunci 
bune.

Voi, cei şaptezeci, veţi urca cu mine pe 
munte. Dumnezeu se va întâlni cu voi acolo, aşa 

cum s-a întâlnit cu mine. Veţi vedea cu ochii voştri. 
Dar mai întâi, trebuie să scriu într-o carte 
poruncile pe care mi le-a dat Dumnezeu.

Moise a avut grijă să scrie totul exact aşa 
cum Dumnezeu i-a vorbit. Duhul lui Dumnezeu 

l-a ajutat să nu facă nici o greşeală.

Când a terminat cu 
scrisul, Moise a adunat 

poporul şi le-a citit 
cuvintele lui Dumnezeu.

Tot ceea ce a 
spus Dumnezeu 
este bun şi vom 

asculta.

Aşa că poporul Israel a făcut un legământ cu 
Dumnezeu. El a promis că îi va binecuvânta, le va 
da viaţă, îi va scăpa de duşmanii lor, iar ei vor 

împlini toate poruncile Lui şi vor umbla cu dreptate.

Dumnezeu a poruncit lui Moise 
să aducă o jertfă şi să 

stropească poporul cu sânge.

Toţi erau păcătoşi şi meritau 
moartea, chiar şi Moise şi Aaron. 

Dar Dumnezeu a fost îndurător şi a 
pregătit un mijloc de scăpare. Prin 

junghierea mielului fără cusur şi prin 
stropirea poporului cu sânge, 

Dumnezeu le-a acoperit păcatul şi 
nu i-a omorât, aşa cum meritau. 
Mielul care nu merita moartea a 

murit în locul lor, păcătoşii. 

Acum că păcatele vă 
sunt iertate, cei şaptezeci 
vor veni cu mine sus pe 

munte şi vor vedea gloria 
lui Dumnezeu.

Exodul 24:1-8
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Cei şaptezeci de bătrâni ai lui 
Israel l-au urmat sus pe munte, 

unde Dumnezeu a vorbit cu Moise.

Deodată, în faţa 
lor, a apărut tronul 

lui Dumnezeu.

Cei şaptezeci de bătrâni au privit 
cum Moise a urcat mai sus, fiind 
învăluit de slava lui Dumnezeu.

Ce
 frumuseţe!

Şi slavă.

Nu este nici un 
om ca Moise căruia să îi 

vorbească Dumnezeu 
faţă în faţă.

Slava lui 
Dumnezeu!

Exodul 24:9-10

78



Moise, să le spui copiilor 
lui Israel să Îmi facă un cort în 

care să Mi se închine. Să aibă un 
altar pe care să aducă jertfe şi 

un loc sfânt în care să Mă 
întâlnesc cu marele preot o dată 
pe an de-a lungul generaţiilor.

Îţi voi spune exact cum să
 faci cortul. Cei din seminţia lui 

Levi vor fi preoţi; Aaron şi fiii lui 
după el vor fi mari preoţi. Ei îi 
vor învăţa pe oameni să umble 
cu dreptate şi vor aduce jertfe 

când oamenii 
păcătuiesc.

Au trecut săptămâni 
de când a dispărut în 

focul de pe acel munte. 
Probabil că a murit. 

Da, nu putem sta aici 
în pustie la nesfârşit.

Avem nevoie
 de un dumnezeu 

care să ne conducă 
cum ne conducea 

Moise.

Să ne facem 
un dumnezeu 

cu chip de aur. 

Moise a murit. 
Aaron ne va face 
un dumnezeu de 
aur care să ne 
călăuzească 

înapoi în Egipt.

Aduceţi-mi 
aurul.

Nebunii au creat cu mâinile lor un chip de 
viţel şi l-au numit dumnezeu. Chipul original 

al lui Satan înainte de a păcătui a fost acela 
al unui viţel. Chiar dacă poporul nu a ştiut 

aceasta, Satan i-a inspirat să i se închine lui. 

Aaron a împlinit dorinţa 
poporului şi a ajutat la 

facerea dumnezeului de aur.

Exodul 20:4, 25:8-9, 28:1-3, 32:1-4; Ezechiel 1:10, 10:11, 28:14
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Iată dumnezeul vostru care 
v-a scos din ţara Egiptului. 

Mâine vom aduce jertfe şi ne 
vom închina lui Iehova.

Aaron a fost atât de necugetat. El ştia 
că acel chip nu era al unui dumnezeu, 

dar i-a fost frică de popor.

Dumnezeu le-a poruncit să nu îşi 
facă nici un chip cioplit căruia să i 
se închine, dar ei au mers după 

propriile lor imaginaţii.

Poporul a jucat şi s-a dezgolit. S-au 
îmbătat şi au comis păcate sexuale. 
Dumnezeu era gata să-i distrugă 

pe toţi şi să-i trimită în focul 
pregătit pentru diavol şi îngerii lui.

Dumnezeu i-a vorbit lui Moise şi i-a zis: “Coboară-te acum. 
Poporul a comis un păcat grav. S-au dezgolit şi joacă în 
faţa unui idol. Ar trebui să îi distrug pe toţi. Inimile lor 

sunt împietrite. Ei nu umblă în curăţie.” 

Exodul 32:5-10
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Moise s-a mâniat când a văzut că poporul l-a 
uitat pe Dumnezeu şi şi-a făcut un idol. 

Aţi încălcat 
poruncile lui 
Dumnezeu!

Moise a spart tablele 
de piatră pe care 

erau scrise poruncile.

Nu a poruncit El să nu avem alţi 
dumnezei în afară de Iehova? Poate 
o statuie pe care o faceţi cu mâinile 

voastre să fie creatorul vostru?

Moise a sfărâmat viţelul de 
aur şi l-a prefăcut în cenuşă.

Exodul 20:3-4, 32:15-20
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Dacă sunteţi de partea
 lui Iehova, veniţi şi staţi 

alături de mine. Dacă vreţi
 să vă închinaţi dumnezeilor 

din Egipt, atunci 
rămâneţi pe loc.

Vom urma pe 
Dumnezeul lui 
Avraam, Isaac 

şi Iacov. Prefer să Îl urmez
 pe Dumnezeul care a 
despărţit Marea Roşie, 
chiar dacă nu are chip.

Pedeapsa pentru păcat 
este moartea. Iehova a spus

 că ei trebuie să moară. Acum
 luaţi-vă săbiile şi ucideţi-i pe

 toţi aceia care se închină 
la idoli.

Sssss!

Îndurare!

3000 de închinători la 
idoli au fost omorâţi în 

acea zi.

NUUU!

Exodul 32:26-28
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Moise s-a urcat pe munte şi Dumnezeu a mai 
scris o dată cele zece porunci pe două table 
de piatră. Când s-a coborât, Moise a arătat 
poporului poruncile date de Dumnezeu şi toţi 

au promis că le vor respecta.

Dumnezeu a spus despre voi că 
sunteţi un popor încăpăţânat şi rebel. 
Când aţi păcătuit, mi-a spus că vă va 

nimici pe toţi, dar eu m-am rugat pentru 
voi ca să vă ierte păcatul. Iehova este 

într-adevăr îndurător şi iertător.

Dumnezeu a poruncit să construim un cort.
 Dacă îl vom face conform instrucţiunilor Sale, atunci 

El se va întâlni cu noi acolo. Deoarece suntem 
păcătoşi, Dumnezeu a pregătit o cale prin 

care să ne putem apropia de El. 

Leviţii trebuie să aducă jertfe de sânge
 în fiecare zi. O dată pe an, sângele trebuie pus 
pe chivotul legământului. Când va vedea sângele 

pe chivot, aşa cum s-a întâmplat şi în Egipt, 
Dumnezeu ne va şterge păcatele şi nu vom muri. 

Acesta este modul prin care El ne va ierta.

După un timp, cortul a fost finalizat, 
iar preoţii aduceau jertfe zilnic. 

Dumnezeu vedea credinţa acelora 
care aduceau sângele animalelor şi 

le ierta păcatele.
Dar poporul nu era deloc 
mulţumit de şederea în 

pustie, astfel că se 
plângeau tot timpul.

Dar într-o zi, cârtirile şi necredinţa 
lor L-au determinat pe Dumnezeu 

să aducă judecată peste ei.

Iac!
O mulţime de 

şerpi!

 Priviţi. 

Dumnezeu a pregătit o mulţime de şerpi 
veninoşi să intre în tabără şi să caute 

trupuri calde. Dumnezeu este milos, dar nu 
va îngădui păcatul să continue la nesfârşit. 

Exodul 34:28-32, 39:32; Numeri 21:5-6
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În curând, tabăra s-a 
umplut de şerpi veninoşi.

Dumnezeule, 
ajută-ne!

Chiar şi noaptea, şerpii 
au intrat în corturile lor. 

Ajutor! M-a 
muşcat un şarpe. 

Nuuuuuu!
Ioab, nu!

Mami!

Chiar şi copiii sufereau 
pentru păcatele 

părinţilor lor. 

Numeri 21:6

Hissss Hissss 
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Din toată tabăra se 
auzeau ţipete de durere 

şi de jale. Plata păcatelor 
este groaznică.

În toată tabăra, situaţia 
este la fel şi se înrăutăţeşte 
cu fiecare minut. Mulţi au 

murit deja. 

Trebuie să-l găsim pe
Aceasta cu siguranţă 

este lucrarea lui Dumnezeu. 
El s-a mâniat pe popor din 

cauza păcatelor lor.

 Moise. 

Du-te vorbeşte cu 
Dumnezeu. Merităm 

această pedeapsă, dar 
cere-I îndurare. 

Când va învăţa poporul
 că Dumnezeu este serios în 

privinţa păcatului? Ei 
trebuie să asculte poruncile 

lui Dumnezeu şi să fie un 
popor sfânt.

Oh, Dumnezeule, te 
rog să fii milos faţă 

de poporul Tău. 
Iartă-le păcatele.

Numeri 21:7-8

Poc!Poc!

Du-te. Fă un şarpe de aramă 
care să arate ca şi cei care îi muşcă 
pe oameni. Înalţă-l pe o prăjină ca 
toţi să îl vadă. Spune-le numai să 
privească la şarpele de aramă şi 

vor fi vindecaţi imediat. 
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Dumnezeu a găsit o cale
 de scăpare. Doar priviţi spre 

şarpe şi veţi fi tămăduiţi.
Va muri.

Nu, Dumnezeu 
a găsit o cale de 

scăpare. Doar deschide 
ochii şi priveşte. Priveşte 

şi vei trăi!

Aceasta 
este 

o minune!

Trebuie să le 
spunem şi 

altora.

Eu m-am vindecat!
Voi spune şi celorlaţi.

 

Priviţi şi 
veţi trăi!

Numeri 21:9
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De ce îl amăgeşti 
cu speranţe false?

Alţii au privit şi
s-au vindecat. 

Nu vezi că mor? De 
ce mă baţi la cap cu 

prostiile astea?

E mort. 

Îmi pare rău că 
nu a crezut. 

A avut multă 
mândrie. 

Încă o dată poporul a văzut 
puterea lui Dumnezeu. S-au 
mutat cu tabăra departe de 

şerpi şi viaţa a revenit la normal.

Dar poporul a continuat pe căile 
lor proprii, deseori neascultând 

poruncile lui Dumnezeu. 

Copiii lui Israel au urmat norul. 
Dumnezeu i-a hrănit cu mană din 

cer şi le-a dat apă să bea. 

El i-ar fi condus spre ţara promisă, dar ei au fost 
neascultători şi n-au împlinit poruncile Lui, astfel încât 

Dumnezeu i-a făcut să pribegească în pustie patruzeci de ani.

Numeri 21:9, 32: 13
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Moise, chiar crezi că numai tu eşti apropiat de Dumnezeu? 
Şi noi suntem la fel de sfinţi ca şi tine. De fapt, întreaga adunare 

este sfântă. Nu mai sunt păcătoşi printre noi. Şi Dumnezeu locuieşte 
în mijlocul nostru. Nu avem nevoie ca tu şi Aaron să ne tot spuneţi ce 

să facem şi să fiţi judecători peste noi. Şi noi suntem în stare 
să judecăm la fel de bine ca şi voi.

Da, m-am săturat de 
pribegia asta prin pustie şi 

de Dumnezeu care ne 
omoară pentru orice fleac.

Da, Moise e de vină. 
Aşteptările lui sunt 

prea mari.

Moise a mers la cortul 
întâlnirii ca să ceară 
sfatul lui Dumnezeu.

Dumnezeu i-a vorbit: 
 multă responsabilitate pe umerii 
voştri, fii ai lui Levi. Voi aţi pune
 preoţi chiar şi pe cei pe care 

Dumnezeu nu i-a uns.

„Luaţi prea

Mâine Dumnezeu v-a judeca între 
noi toţi şi vom şti cine sunt preoţii Domnului, 
cine e sfânt  şi cine nu este sfânt. Să veniţi 
la cortul întâlnirii mâine dimineaţă. Aduceţi 

cădelniţele cu foc în ele. 

Numeri 16:2-6
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Ziua următoare
Dumnezeu se va întâlni cu noi azi 
în acest loc şi El va alege. Îi vom 

vedea puterea şi slava.

Apropiaţi-vă voi care vă ţineţi 
sfinţi, voi care vreţi să fiţi preoţi 

şi care domniţi peste popor. 

Despărţiţi-vă de oamenii 
aceştia răi, pentru că îi voi 

nimici într-o clipă.

Depărtaţi-vă de corturile 
lor. Să nu vă apropiaţi de 
ei, altfel şi voi veţi pieri.

Numeri 16:19-24
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Iată testul. Dacă oamenii 
aceştia mor de moarte 

naturală, atunci să ştiţi că sunt 
un profet fals şi Domnul nu 

vorbeşte prin mine. 

Dar dacă astăzi
 vedeţi ceva neobişnuit, 

dacă pământul se 
deschide şi îi înghite pe 
ei şi toate avuţiile lor în 

adâncimile iadului, atunci 
veţi cunoaşte că ei au 
păcătuit împotriva lui 

Dumnezeu şi că eu sunt 
profetul Lui. 

Ajutor!

Vaaaaaaai!

Nuuuu!

Toţi bărbaţii care au căutat să fie preoţi 
au fost înghiţiţi de vii în focurile iadului 
pregătite pentru diavol şi îngerii lui.

Numeri 16:28-33

Buuuuuum!

Crrrrrrrrr!Crrrrrrrrr!

Buuuuuum!
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Luaţi cădelniţele de 
aramă şi faceţi din 
ele o placă pentru 

acoperirea altarului. 

Când veţi vedea acoperitoarea 
de aramă pe altar vă veţi 

aduce aminte de ziua aceasta 
când bărbaţii au ignorat 

poruncile lui Dumnezeu şi au 
vrut să se facă ei înşişi preoţi. 

Aceea a fost o zi pe care copiii 
lui Israel nu o vor uita niciodată. 

Dumnezeu a demonstrat că Moise 
era profetul Său şi numai aceia pe 

care El i-a uns puteau fi preoţi.

Slava lui Dumnezeu a rămas deasupra 
cortului întâlnirii şi poporul l-a urmat pe 
Moise în pustie timp de patruzeci de ani.

Slava lui Dumnezeu 
este cu noi şi El ne dă 

pâine din cer.

Dumnezeu le dădea mană cerească şi 
apă din stâncă. Stâlpul de foc îi învăluia 
noaptea, iar norul ziua. Poporul a învăţat 

să respecte poruncile lui Dumnezeu.

Numeri 16:37-38
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Preoţii făceau slujbele 
în cort şi aduceau 

jertfe zilnic, după cum 
le-a poruncit Moise.

Imediat după aceea, duhul său a fost 
condus în prezenţa lui Dumnezeu.

Acolo, avea să sălăşluiască până la 
sfârşitul timpului când din nou se va 

alătura poporului său în ţara promisă 
de Dumnezeu lui Avraam.

Aproximativ 1451 î.H. – Deuteronom 34:4-5

După patruzeci de ani prin pustie, 
când se pregăteau să intre în ţara 
promisă, Dumnezeu l-a chemat pe 

Moise pe munte. Acolo, după un ultim 
dialog cu Dumnezeu, Moise a murit.
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Aproape 500 de ani au trecut  de când 
Dumnezeu Iehova l-a chemat pe Avraam şi 
i-a spus să plece din ţara sa şi să meargă 

în ţara pe care i-o va da Dumnezeu.

 Promisiunea lui Dumnezeu 
făcută lui Avraam şi Sara 

că din fiul lor Isaac va 
face o naţiune mare, a fost 
împlinită. Cei doisprezece 

fii ai lui Iacov, al cărui 
nume a fost schimbat în 
Israel, au devenit cele 

doisprezece seminţii şi un 
popor numeros. 

Au lucrat ca sclavi, au pribegit prin pustie cu Moise, 
au primit legea lui Dumnezeu, iar acum în sfârşit 

intrau în ţara promisă. În timpul călătoriei prin pustie, 
un băieţaş era întotdeuna pe lângă Moise, privind şi 

învăţând cum să conducă poporul Israel.

Acel băiat a crescut şi 
a devenit un luptător 

curajos, Iosua.

93



După ce Moise a plecat la 
Domnul, Iosua a fost ales de 

Dumnezeu ca să conducă poporul 
în ţara promisă lui Avraam.

Copiii lui Israel şi-au adus aminte de profeţia 
care spunea că vor fi străini într-o ţară străină şi 
că după 400 de ani vor fi aduşi înapoi în ţara 

părinţilor lor. Dumnezeu s-a ţinut de cuvânt.

În ziua în care au traversat 
Iordanul, mana cerească a 

încetat pentru că acum mâncau 
mâncare proaspătă din ţară.

O, soţul meu, 
Dumnezeu ne-a dat o 

ţară minunată. 

Da, este un loc 
frumos în care să ne 
creştem copiii şi să îi 

învăţăm să trăiască în 
sfinţenie şi în pace.

Deuteronom 34:9; Iosua 5:12
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Capitolul 5:
 PROFEŢII

Capitolul 5:
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Locuitorii Palestinei, ţara în care au 
venit copiii lui Israel, erau răi. Ei se 

numeau canaaniţi şi vorbeau o limbă 
diferită de cea a evreilor. Ei aduceau 

jertfe umane şi se închinau dumnezeilor 
făcuţi din aur, argint, aramă şi lemn.

Îţi aducem ca jertfă 
acest copil inocent, o, 

Baal. Fie ca sângele lui 
să îţi potolească mânia.

Aduc bebeluşul 
meu să fie jertfit 
ca plată pentru 

păcatele 
sufletului meu.

Cândva poate că vom 
ajunge şi mari preoţi şi 
noi vom fi cei care vom 

aduce jertfele. 

Dumnezeu a trimis profeţi şi preoţi să le spună să 
se pocăiască, dar ei au continuat să trăiască în 
păcat. După cum a nimicit oamenii în zilele lui 

Noe şi a distrus cetăţile Sodoma şi Gomora, aşa 
va distruge acum pe oamenii din Canaan.

E dezgustător,
 dar trebuie făcut. 

Faci bine, ai 
răsplată bună; faci 

răul, ai răsplată 
rea.

Deuteronom 18:9-11
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Poporul idolatru care locuia în ţara promisă 
a ţinut piept copiilor lui Israel, luptând să îşi 
apere teritoriul, dar Dumnezeu a dat putere 

evreilor să îi învingă.

Cum îndrăzneşti 
să intri în acest 
templu sacru?

Ai omorât 
ultimul copil.  

Când războiul sângeros s-a încheiat, 
evreii i-au biruit pe vrăjmaşii lor, iar 

acum pământul care se întindea înainte 
era al lor. Iosua s-a adresat poporului.

Acum mergeţi şi 
aşezaţi-vă în ţară. Nu 

urmaţi exemplul păcătoşilor 
care au trăit în această ţară 
înaintea voastră. Pentru că 

Dumnezeu vă va judeca aşa 
cum i-a judecat pe ei.

Iosua 24:2-14

Dumnezeu a mai spus că urmaşii 
lui se vor pogorî în Egipt şi vor locui

 acolo patru sute de ani, după care îi va 
scoate de acolo şi îi va duce înapoi în 

această ţară unde ne aflăm acum.
 Iată-ne aici, cu 500 de ani mai târziu. 

Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea 
făcută lui Avraam. 

Strămoşul nostru
 Avraam a venit dintr-un 

popor idolatru. Dumnezeu 
i-a vorbit şi i-a promis că îl
 va face o naţiune mare.

97



Aveau linişte în noua ţară. Fiecare 
avea ferma lui şi era mâncare din 
belşug. Dumnezeu i-a binecuvântat 

mai presus de toate popoarele.

Poftiţi la 
cină.

Venim, numai 
să scoatem 

pietroiul ăsta.

Aşa cum Dumnezeu le-a promis, evreii
 s-au înmulţit până au umplut ţara. 
Oraşele erau pline de voie bună şi 

dreptate. Noua naţiune s-a numit Israel.

Este proaspăt 
din mare, ca 
întotdeauna. 
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Dumnezeu este sfânt; 
El este un Dumnezeu gelos; 
dacă îl veţi părăsi şi veţi 

sluji idolilor, El se va 
întoarce şi vă va face rău 

şi vă va nimici.

Voi sunteţi martori împotriva 
voastră înşivă că aţi ales pe 

Domnul ca să Îl slujiţi. 

Voi scrie într-o carte 
legământul pe care l-aţi făcut 

cu Dumnezeu astăzi.

După cum am ascultat de Moise în toate 
lucrurile, aşa vom asculta şi de tine; să fie DOMNUL 

Dumnezeul tău cu tine aşa cum a fost cu Moise. Oricine 
se va ridica împotriva poruncilor lui Dumnezeu, să fie 

pedepsit cu moartea.

Poporul era condus de judecători care 
vorbeau cu Dumnezeu şi citeau cuvintele 

lui Moise. Ei explicau poporului
 legea lui Dumnezeu şi îi conducea

 spre ascultare de Dumnezeu. 

Ce spune legea lui 
Dumnezeu despre un 
bou care împunge şi 
omoară pe cineva?

Promitem că vom 
sluji DOMNULUI.

Suntem martori.

Moise a spus că 
stăpânul lui va suporta 

daunele, iar boul 
trebuie omorât.

Exodul 21:28-29; Iosua 24:15-24

Dumnezeu ne-a interzis să Îl 
părăsim pe DOMNUL ca să slujim 
altor dumnezei; pentru că Iehova 
ne-a eliberat cu mână tare din 
robia Egiptului şi ne-a purtat de 

grijă în pustie.
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 Pentru un timp, poporul şi-a adus aminte de 
minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin Moise 
şi Iosua. Erau mulţumitori că au fost eliberaţi din 
robia Egiptului. Ei au slujit lui Iehova Dumnezeu şi 

I-au adus jertfe, după cum li s-a poruncit.

Tată, de ce preoţii
 vor omorâ mielul nostru? 
Nimicitorul va veni ca şi 

atunci când părinţii noştri 
erau în Egipt?

Nu, fiule, nu va veni 
nimicitorul, dar sângele 

acestui miel ne va acoperi 
păcatele şi astfel vom fi 

acceptaţi în ochii lui 
Dumnezeu. 

Ei au promis lui Iosua
 că se vor închina lui Dumnezeu şi 

vor urma poruncile Lui, dar nu toţi au 
continuat să I se închine lui Iehova. 

 Când minunile au încetat, generaţia 
următoare a uitat pe Dumnezeul cel 

viu şi s-au închinat în faţa unor chipuri 
fără viaţă. De asemenea, s-au 

închinat strămoşilor lor.

Aşa cum i-a avertizat 
Iosua, Dumnezeu a trimis 

popoare păgâne să 
nimicească pe Israel.

Nu! Baal, 
salvează-mă!

Ohhh!

Judecători 3:7-8, 12-13, 4:1-2, 10:6, 7
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 Când a venit judecata asupra 
poporului lui Dumnezeu, ei şi-
au adus aminte de legea Sa şi 

şi-au mărturisit păcatele. 

O, Iehova, iartă-ne 
şi adu Tu pacea 

peste noi!

Când şi-au mărturisit 
păcatele, El i-a iertat şi 

le-a restaurat ţara.

Poporul a obosit în a asculta 
de judecătorii care Îl căutau 

pe Dumnezeu şi care îi 
conduceau spre cartea legii lui 

Dumnezeu; prin urmare, au 
decis că vor un împărat care 
să fie conducător peste ei.

Un profet şi judecător, numit Samuel, i-a 
avertizat că prin faptul că cer un împărat, 
ei, de fapt, Îl respingeau pe Dumnezeu ca 
Domn al lor, dar ei nu voiau să trăiască 
prin credinţă. Împăratul Saul i-a asuprit, 
le-a luat banii, proprietăţile, a făcut din 

fiii lor slujitori şi le-a abuzat fetele.  

1 Samuel 8
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Când împăratul Saul a 
îmbătrânit, au venit duhuri 
rele peste el şi nu-şi putea 

stăpâni furia. 

Saul păcătuia din ce în ce mai mult. Era 
gelos pe toată lumea şi îi era teamă. 

Duhurile rele promiteau să îi dea putere 
şi bogăţie, dar ele aduceau doar 
nenorocire şi chin sufletului său.

Saul l-a părăsit pe 
Dumnezeul cel viu şi a 
consultat vrăjitoarele. 

Văd întuneric. Acesta nu 
e semn bun. Vei muri în 
luptă şi altcineva îţi va 
lua scaunul împărătesc.

Saul a murit în luptă, iar sufletul 
său a fost aruncat în iad.

Dumnezeu a ales un tânăr care să 
îl înlocuiască pe Saul ca rege. 
Acesta era un păstoraş care Îl 

iubea pe Dumnezeu şi asculta de 
poruncile Sale; acelaşi băiat pe 

care Saul a încercat să îl omoare.

David era neprihănit şi era iubit 
de Dumnezeu. Să fie el acela care 

va salva omenirea din păcat şi 
moarte? Să fie David fiul promis?

Într-o zi, el a încercat să străpungă 
cu suliţa pe un băiat care se chema 

David şi care îi cânta din harfă.

1 Samuel 18:10-11, 31:4, 16:1-13; Psalmul 23:1-3
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David a scris:
Ferice de omul care nu se duce la sfatul 
celor răi şi nu se aşează pe scaunul celor 
batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în 
legea DOMNULUI şi zi şi noapte cugetă 

la legea Lui!

El este ca un pom sădit lângă un izvor de 
apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi 
ale cărui frunze nu se vestejesc: tot ce 

începe, duce la bun sfârşit. 

Nu tot aşa este cu cei răi, ci ei sunt ca 
pleava pe care o spulberă vântul. De 
aceea, cei răi nu pot ţinea capul sus în 

ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea 
celor neprihăniţi. 

Căci Domnul cunoaşte calea celor 
neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce 

la pieire.

Când a murit Saul, David a devenit 
împăratul lui Israel, conducând oamenii 
spre închinarea înaintea lui Dumnezeu şi 

spre împlinirea poruncilor Sale. 

Daţi pământul înapoi 
femeii acesteia şi să 
nu mai se mai ia taxe 

de la ea. 

Sub domnia lui David, naţiunea a 
prosperat şi a trăit în curăţie.

Lui David îi plăcea să cânte lui 
Dumnezeu. El a scris multe cântări.

2 Samuel 2:4; Psalmul 1; Faptele apostolilor 13:22-23
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 Dumnezeu a vorbit lui David şi
 i-a descoperit multe lucruri 

despre viitor. David a scris acele 
profeţii în cartea Psalmilor. Multe 

dintre ele s-au împlinit deja.

David era un om 
neprihănit, dar a făcut 
şi el păcate, deci nu 

putea să fie el 
Răscumpărătorul 

promis. El a scris astfel 
despre Salvatorul ce 

avea să vină:

El va judeca pe poporul Tău cu dreptate şi pe 
nenorociţii Tăi cu nepărtinire. El va scăpa pe copiii 

săracului şi va zdrobi pe asupritor.
În zilele Lui va înflori cel neprihănit şi va fi belşug 

de pace până nu va mai fi lună. 
El va stăpâni de la o mare la alta şi de la râu 

până la marginile pământului. 

Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea Lui, toate 
neamurile Îi vor sluji. Va avea milă de cel 

nenorocit şi de cel lipsit şi va scăpa viaţa săracilor; 
îi va izbăvi de apăsare şi de silă. 

Ei vor trăi şi se vor ruga neîncetat pentru El şi-L vor 
binecuvânta în fiecare zi.

Numele Lui va dăinui pe vecie: cât soarele Îi va 
ţinea numele.

Cu El se vor binecuvânta unii pe alţii şi toate 
neamurile Îl vor numi fericit.

(Psalmul 72)

 După moartea lui David, fiul lui, Solomon a devenit 
împărat (971 î.H.). Aşa cum spusese Dumnezeu lui 

David, Solomon a construit un templu (966 î.H.) care 
avea menirea să înlocuiască vechiul cort al întâlnirii 
pe care poporul l-a folosit în pustie. Copiii lui Israel 
au ajuns la un grad de prosperitate nemaiîntâlnit. 
Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea că îi va duce în 

ţara promisă şi că îi va binecuvânta.

Dar era încă o promisiune pe care Dumnezeu nu a 
împlinit-o- venirea Mântuitorului care va distruge 

lucrările diavolului. Poporul încă păcătuia şi sângele 
animalelor încă era vărsat pentru păcat. Dar erau 

mulţumitori lui Dumnezeu că le-a dat o cale de 
acoperire a păcatelor lor până la timpul hotărât 

când Salvatorul va şterge păcatele pentru totdeauna. 

2 Samuel 7:12-16; Psalmul 72:1-20
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Poporul venea la templu să audă învăţăturile din 
Sfintele Scripturi. Le plăcea în mod deosebit 

profeţiile despre venirea Salvatorului. 

DOMNUL a jurat lui David un lucru şi nu se va 
întoarce de la ce a jurat: „Voi pune pe scaunul 

tău de domnie un fiu din trupul tău.” 

„Tu eşi Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.” Daţi 
cinste Fiului ca să nu se mânie şi să nu pieriţi 

pe calea voastră, căci mânia Lui este 
gata să se aprindă!

David a scris multe lucruri referitoare la 
Mântuitorul ce urma să vină:

DOMNUL a zis Domnului meu: „Şezi la 
dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii 

Tăi sub picioarele Tale.”
(Pslamul 110:1)

Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este 
veşnic. Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti 

răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul 
Tău te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai 

presus decât pe tovarăşii Tăi.
(Psalmul 45:6-7)

Mai multe profeţii despre venirea Salvatorului:

Eu Îl voi face pe întâiul născut, cel mai înalt dintre 
împăraţii pământului. 
(Psalmul 89:26-27)

Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Legea ta este în 
fundul inimii mele.

(Psalmul 40:8)

Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde, vestesc 
înţelepciunea vremurilor străvechi. 

(Psalmul 78:2)

David a scris un lucru ciudat despre 
Mesia:

Am ajuns ca apa care se scurge  şi 
toate oasele mi se despart; mi s-a 
făcut inima ca ceara şi se topeşte 

înlăuntrul meu. Mi se usucă puterea 
ca lutul şi mi se lipeşte limba de 
cerul gurii: m-ai adus în ţărâna 

morţii. Căci nişte câini mă 
înconjoară, o ceată de nelegiuiţi 

dau târcoale împrejurul meu: mi-au 
străpuns mâinile şi picioarele. Îşi 

împart hainele mele între ei  şi trag 
la sorţ pentru cămaşa mea.

(Psalmul 22:14-18)

Solomon a avut o domnie lungă şi prosperă, dar după moartea sa, partea de nord a 
regatului s-a despărţit şi au pus împărat peste ei un om rău, numit Ieroboam (975 î.H.). 
Regatul de nord era departe de templul din Ierusalim, astfel că şi-au zidit propriile lor 

locuri de închinare, pline cu idoli făcuţi după imaginea unor viţei de aur.

Acesta este dumnezeul 
care v-a scos din ţara 

Egiptului şi iată preoţii lui.

Sunt multe căi care duc 
spre Dumnezeu. Unii Îl 

numesc Iehova, alţii Alah, 
alţii Chemoş, dar noi îl 

numim Baal.

1 Împăraţi 12:20, 28-29; Psalmul 2:7, 12, 22:6, 14-18, 40:8, 78:2, 45:6,7, 89:26, 27, 110:1,4, 132:11

Dar cum rămâne 
cu legea lui Moise şi cu 

templul pe care 
Dumnezeu l-a instituit în 

Ierusalim?

Dar cum rămâne cu Scriptura 
Sfântă pe care Dumnezeu a dat-o 

profeţilor?  Acolo ni se porunceşte să 
nu avem alţi dumnezei. Ea spune că 

există un singur Dumnezeu şi o 
singură cale spre El.
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Crezi că Dumnezeu 
este chiat atât 

de îngust la minte?

Când preoţii au ales boul ca şi chip pentru închinare, ei, fără să ştie, au 
ales imaginea lui Lucifer, heruvimul păcătos. Ei se închinau diavolului, iar 

acesta era încântat, pentru că îi întorcea pe oameni de la promisiunea lui 
Dumnezeu cu privire la răscumpărătorul care urma să vină.

 O, Baal, 
primeşte această 
jertfă adusă cu 
mâini smerite.

Binecuvântată
 eşti tu, împărăteasă 
a cerului, mama lui 
dumnezeu. Ascultă 

rugăciunile noastre şi 
iartă-ne păcatele.

Ce faceţi aici 
pe acest pământ 

sfânt?

1 Împăraţi 12:28, 13:1-2; Ieremia 44:17-25

106



Dumnezeu vă va da un
 semn că eu vorbesc din partea Lui.

 În această zi acel altar pe care
 l-aţi zidit ca să vă închinaţi idolilor 
voştri proşti, se va despica şi cenuşa

 de pe el se va vărsa. 

Doamne Dumnezeule, 
fă-te cunoscut astăzi. 

Vindecă braţul 
împăratului.

O minune! 
Dumnezeu mi-a 
vindecat braţul!

1 Împăraţi 13:2-6

Prindeţi-l! Omorâţi-l! 
Cum îndrăzneşte să 
vorbească împotriva 

religiei altcuiva!
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Nuuuu!

Nu, nu pot să merg cu tine. 
Dumnezeu mi-a spus să nu 

mănânc mâncare sau să beau 
apă când voi fi în Israel, şi să 
nu mă întorc pe acelaşi drum. 

1 Împăraţi 13:5, 7-9

TROSC!TROSC!

Buuuum!Buuuum!
Vaaaaai!Vaaaaai!

Dar tu ai spus că oasele 
proorocilor vor fi arse pe 

altar. Altarul nu mai este şi 
nimeni n-a murit.
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După cum poruncise Dumnezeu, profetul s-a 
întors pe o altă rută. Nu mâncase, nici nu 

băuse de două zile, astfel că nu mai putea 
de sete şi de foame. Doi tineri care s-au 
închinat viţelului de aur în acea zi, l-au 
urmărit să vadă pe care drum merge.

Tată, tu crezi că ceea
 ce a spus e adevărat? Este 
Iehova singurul Dumnezeu

 viu? Dumnezeii noştri nu sunt 
decât lemn şi aur?

El l-a găsit pe profetul lui Dumnezeu stând 
sub un copac. El voia să fie aproape de 
acest om care avea atâta putere. Şi el 
fusese odată un profet al lui Dumnezeu, 

dar când regatele s-au despărţit, a urmat 
în idolatria compatrioţilor săi. El s-a 

întrebat: „Nu sunt toate religiile la fel?”

Tu eşti omul lui Dumnezeu din Iuda.
 Arăţi obosit. Vino acasă cu mine şi îţi voi 

da mâncare şi de băut.

Nu pot, Dumnezeu 
mi-a spus să nu 

mănânc, nici să nu 
beau nimic în 

acest loc.

Mulţumesc Domnului, 
mi-e aşa de sete.

Mulţumesc de masă, 
acum trebuie să mă 
întorc înapoi în Iuda.

Mi-e teamă că da, 
şi este vina mea.

1 Împăraţi 13:10-22
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Profetul a plecat cu inima îngreunată, ştiind că 
Dumnezeu este întotdeauna credincios cuvântului 

Său. El ştia că va muri. Doar că nu se aştepta să se 
întâmple atât de curând sau în acest mod.

Acela este 
profetul din 

Iuda!

Este şi mai ciudat că 
leul şi măgarul stau 

acolo împreună, ca şi 
cum ar păzi trupul.

Profetul fals a luat trupul omului lui 
Dumnezeu şi l-a îngropat în mormântul lui, 
printre profeţii lui Baal, aproape de locul 

unde a distrus Dumnezeu altarul.

Dumnezeu l-a omorât 
pentru neascultare. Cu 
siguranţă, tot ceea ce 

a proorocit, se va 
împlini.

Omul lui Dumnezeu a fost îngropat şi a fost 
uitat de toţi, cu excepţia câtorva. Altarul a fost 
dres şi, chiar şi după trei sute de ani, încă mai 

era folosit de închinătorii lui Baal, dar nimeni nu 
a ars vreodată oasele preoţilor pe altar, aşa 

cum proorocise omul lui Dumnezeu.

După trei sute de ani, un împărat, pe nume Iosia, a 
ajuns pe tronul lui Iuda (640 î.H.). El s-a urcat la 
templu şi a găsit o copie a Bibliei. S-a tulburat 

profund când şi-a dat seama că poporul a uitat de 
Dumnezeul cel viu şi a mers după idoli; aşa că a dat 
ordin ca toţi bătrânii, profeţii şi locuitorii Ierusalimului 
să se adune la un loc pentru a asculta citirea cărţii.

Poporul s-a ruşinat de 
păcatul lor şi au hotărât 
să facă tot ceea ce era 

poruncit în carte.

HIIII!

1 Împăraţi 13:23-31; 2 Împăraţi 21:24, 22:8-11, 23:1-3

HIIII!

Nu am mai văzut
 aşa ceva de când 

sunt. Leul l-a omorât, 
dar acum stă lângă 

el doar şi nu îl
 mănâncă.
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Poporul a ascultat de legea lui 
Dumnezeu şi a distrus toţi idolii 

din ţară. Au omorât pe toţi 
preoţii care ardeau tămâie în 

cinstea soarelui, lunii, planetelor 
şi împărătesei cerului.

Legea lui Dumnezeu, dată 
de Moise, interzice practica 
homosexuală, astfel că toţi 

sodomiţii au fost alungaţi din ţară. 

De asemenea, au curăţit ţara de 
toţi cei care întrebau spiritele şi 

care mergeau la vrăjitoare.

Spargeţi-i 
globul de cristal 
şi ardeţi-i casa.

2 Împăraţi 23:5, 7, 10

 Nemernici 
insensibili!
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Iosia s-a suit în acelaşi loc 
înalt unde, în urmă cu trei 
sute de ani,  profetul a 
avut confruntarea cu 

Ieroboam, primul împărat 
al regatului de nord. Ei au dărâmat altarul, 

au nimicit toţi idolii şi au 
tăiat pomii, 

prefăcându-i în ţărână.

Trebuie să 
muriţi.

Încă o dată altarul a 
fost sfărâmat şi cenuşa 

lui împrăştiată.

Toţi preoţii falşi au fost 
omorâţi, iar trupurile lor au 

fost arse pe ruinele altarului. 

În apropiere se afla o grădină 
cu mormintele preoţilor falşi. Ca 
să împiedice pe oameni să se 
închine mormintelor lor, Iosia a 

dat poruncă să li le scoată 
oasele şi să le ardă pe altar.

2 Împăraţi 23:15-16

Nu este decât un singur 
Dumnezeu şi nu ne închinăm 

Lui prin chipuri cioplite. 
Aceşti preoţi falşi au condus 
poporul departe de Iehova!
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Ardeţi 
toate 

oasele.

 Dar Maiestate, acesta
 este mormântul omului lui 
Dumnezeu care a venit din 
Iuda aproape trei sute de 
ani în urmă şi a proorocit 

despre această zi.

Astfel, profeţia de acum trei sute 
de ani s-a împlinit, exact cum 
proorocise omul lui Dumnezeu. 

Atunci să nu îi mişcaţi 
oasele. Ardeţi-le pe 
celelalte. Această 

închinare la idoli trebuie 
să înceteze dacă vrem ca 

Dumnezeu să ne 
binecuvinteze.

Acum că s-a terminat cu idolatria, împăratul Iosia a 
poruncit ca tot poporul să sărbătorească Paştele în 

cinstea lui Iehova, care a scos pe părinţii lor din 
Egipt şi le-a dat această ţară.

Prin urmare, tata le-a relatat vechea povestire cum 
Dumnezeu i-a eliberat din robia egipteană şi le-a 

dat legea şi cortul. Le-a povestit cum sângele de pe 
stâlpii uşilor i-a salvat pe întâii născuţi de îngerul 

nimicitor. Fusese cel mai minunat Paşte.

2 Împăraţi 23:17-18, 21-22

Binecuvântat fii Tu, Domnul 
Dumnezeului nostru, Împăratul 
universului, care ne dai pâine 

din rodul pământului.
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Era un bărbat nestatornic, numit Ahab, care 
a ajuns pe tronul lui Israel, jumătatea nordică a

împărăţiei (918 î.H.). El locuia în Samaria, aproape de 
sidonieni. Aceştia se închinau lui Baal. Ahab s-a căsătorit 

cu Izabela, fiica lui Ethbaal, împăratul sidonienilor. 

Izabela era cunoscută 
pentru zelul ei religios. Ea 

Îl dispreţuia pe 
Dumnezeul lui Israel, 

încurajând închinarea la 
Baal în toată ţara.

Împăratul avea un 
slujitor, cu numele 
Obadia, care se 
închina lui Iehova.

Trebuie să îi
 găsesc pe proorocii 
lui Dumnezeu şi să îi 

avertizez.

1 Împăraţi 16:28, 31, 18:4

Obadia a ascuns o sută de 
prooroci într-o peşteră şi le 
aducea mâncare şi apă.
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Dar era un profet al 
Dumnezeului Celui viu care 

nu a stat ascuns: Ilie.

Pe măsură ce foametea era tot mai mare, poporul a început să 
flămânzească. Profeţii falşi au strigat după Baal, dar acesta nu le-a 

răspuns. Seceta a continuat, fără nici un strop de rouă sau ploaie.
Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la casa unei văduve, spunându-i că ea îi va 

oferi găzduire şi mâncare până când seceta se va termina.

Poţi să-mi aduci 
puţină apă să beau, 

te rog, şi puţină 
pâine să mănânc? Îţi spun adevărul. Mai  am 

făină şi ulei cât să coc două 
bucăţele de pâine pentru mine 

şi fiul meu. Le vom mânca şi 
apoi vom muri. Nu mai există 

speranţă. Dumnezeu 
ne pedepseşte pentru 

păcatele noastre.

Nu te teme. 
Dumnezeu vă va 
purta de grijă.

1 Împăraţi 17:1, 10-16
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Fiul meu!

Nu putem să o 
golim pe toată! 

Vine întruna!

Următorii doi ani, cei 
trei au mâncat din 

acea oală de făină.

Într-o zi, Ilie a venit în 
camera sa, din casa văduvei, 

şi a aflat că fiul ei murise. 

L-au apucat 
frigurile şi a 

murit!

Ce rău ţi-am făcut? Ai venit 
aici doar ca să Îi aduci aminte 
lui Dumnezeu de păcatul meu 

şi să îmi omoare fiul?

Există încă un 
Dumnezeu în 

Israel.

O, Iehova, fă ca 
sufletul acestui copil să 
se întoarcă înapoi în el.

Dumnezeu a auzit 
rugăciunea lui Ilie 
şi a trimis sufletul 
băiatului înapoi în 

trupul său.

Mulţumesc, Doamne 
Dumnezeul lui Avraam, 
Isaac şi Iacov. Numai Tu 

eşti Dumnezeu.

Ţi-am spus 
că există 
Dumnezeu 
în Israel. 

1 Împăraţi 17:17-24
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Foametea a durat trei ani. Poporul 
murea de foame, dar ei au continuat să 

se închine lui Baal, dumnezeul fals.

De ce nu ne
 aude Baal şi să 
ne trimită ploaie?

Izabela şi Ahab l-au învinuit pe Ilie pentru 
foamete. Au trimis soldaţi în toată ţara şi chiar 
şi în ţările învecinate să îl caute, poruncind ca, 
atunci când îl vor găsi,  să îl omoare pe loc.

Da-ţi-ni-l pe Ilie. 
Dacă îl ascundeţi, 

veţi fi omorâţi.

Tu eşti cel care 
nenoroceşti pe Israel 
cu idolii tăi. Să fie o 

competiţie între Iehova 
şi Baal. Adu pe toţi 
850 de profeţi şi ne 

vom întâlni la muntele 
Carmel.

Câteva zile mai târziu
 la muntele Carmel

1 Împăraţi 18:1, 17-21
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Voi zidiţi un altar lui Baal, eu voi 
zidi unul lui Iehova. Vom pune lemne pe 
altare şi vom aşeza jertfele pe ele, dar 

nu vom pune deloc foc sub el.

Dumnezeul care răspunde trimiţând foc 
asupra jertfei va fi adevăratul Dumnezeu şi 
ne vom închina numai lui. Din moment ce voi 

sunteţi mai mulţi, începeţi voi.

O, Împărăteasa 
cerului, vino în 

ajutorul lui Baal în 
această zi. 

Dacă Baal este dumnezeu, nu vă dă nici 
o atenţie. Poate că vorbeşte cu cineva şi 

nu vă aude, sau poate că este plecat 
într-o călătorie sau doarme.

Asta e! Dacă 
doarme, atunci trebuie 
să strigaţi mai tare ca 

să îl treziţi. 

Tu, porc murdar, 
nici tu nu eşti 

mai bun.

Hai să nu ne dăm bătuţi, 
bărbaţilor. Poate dacă ne 

facem tăieturi în carne, 
Baal va fi mulţumit. 

1 Împăraţi 18:22-27
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Aaaaiiii!

Proorocii lui Baal au devenit 
disperaţi şi au început să se 

arunce pe jos, să îşi facă 
tăieturi în carne, ţipând, în 
speranţa că Baal îi aude.

Iiiiiiii!

Acum e rândul meu. 
Apropiaţi-vă şi priviţi 
cu atenţie la ceea ce 

am să fac.

1 Împăraţi 18:28-30

Uuuuiiii!
Uuuuiiii!
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De ce sapă o 
groapă atât de 

adâncă?

Doar trage de 
timp, sperând că 
se va întuneca în 

curând.
Când vei începe 
să te rogi? Ăsta 
nu e un concurs 

de săpat. 

Proorocul ăsta e 
nebun. Nu o să 

ajungă să vadă aşa 
ceva întâmplându-se.

Nu este suficient 
de ud. Mai puneţi 

patru găleţi 
cu apă.

Şi-a ieşit din minţi. 
Pentru ce a şi 

acceptat împăratul o 
asemenea provocare? 

1 Împăraţi 18:32-34

Mergeţi şi aduceţi 
patru găleţi cu apă 

şi turnaţi-o peste 
jertfă şi lemne. 
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VRUUUUUM!

Ha ha. Este ceva prea greu pentru 
Dumnezeul cel viu? Mai puneţi patru găleţi 
cu apă. Veţi şti că există un Dumnezeu în 

Israel şi că numele lui nu este Baal.

Ahab va
 cere capul lui 
pentru asta. 

Daţi-vă la 
o parte!

Şi mai 
departe.

Mergeţi mai 
în spate.

IAAAI!

1 Împăraţi 18:35-38

AHHHHHH!

CRRRRRR!

VRUUUUUM!

CRRRRRR!
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Dumnezeul 
lui Avraam!

Pârjoleşte 
totul!

Foc din 
cer!

Ajutor!

Dumnezeul lui 
Avraam şi Isaac a 
răspuns prin foc.

Au ars şi 
pietrele, şi 

noroiul!

Ce fel de dumnezeu 
este acesta fără 

chip, dar care totuşi 
face aşa ceva?

Moise a poruncit să ne
 închinăm numai lui Iehova 

Dumnezeu. A poruncit ca dacă 
cineva din copiii lui Israel se 

închină altui dumnezeu, să fie 
pedepsit cu moartea.

Nu! Ai milă!

1 Împăraţi 18:38-40
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Ilie, împuternicit de 
Dumnezeu, a fugit în 

faţa cailor, o călătorie 
de 20 de mile, înapoi la 

palatul împăratului. 

Omorâţi-i! 
Toţi 850. 

Dar nu am 
ştiut. 

Toţi proorocii lui Baal 
au fost omorâţi. 

O, împărate, trebuie să 
mănânci şi să bei, apoi să 

te grăbeşti acasă. Aud 
tunet de ploaie.

Cu trei ani şi jumătate înainte, Ilie îi spusese lui 
Ahab că nu va mai ploua în Israel decât în 

momentul în care va porunci el. Profeţii lui Baal 
fiind morţi, iar poporul închinându-se din nou 
adevăratului Dumnezeu, Ilie a poruncit ploaie. 

O ploaie mare urma să facă râurile să 
crească şi să îi împiedice să ajungă acasă, 
astfel că trebuiau să se grăbească ca să 

nu fie blocaţi de inundaţii.

Nu, dragă, Ilie e afară. 
A alergat înaintea carului

 meu tot drumul de la
 muntele Carmel.

Asta e de-a dreptul ridicol.
 Nimeni nu ar putea alerga pe aşa 
distanţă mare în faţa unui car. Unde 

sunt preoţii lui Baal? Trebuie să 
sărbătorim venirea ploii.

1 Împăraţi 18:40-41, 44-46, 19:1

Ei bine, presupun că l-ai 
omorât pe Ilie. Văd că 
Baal ne trimite ploaie. 
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Am ordonat ca toţi 
să fie omorâţi. Erau 
toţi nişte mincinoşi şi 

nişte şarlatani.

Mi-ai omorât 
preoţii. 

Nici o minune nu îl 
va scăpa pe Ilie de 

mânia lui Baal.

Dacă nu îl voi omorî pe 
Ilie pentru asta, atunci 

să mă pedepsească zeii 
cu toată asprimea.

Trebuie
 să fug.

Ilie a uitat să se încreadă 
în Dumnezeu şi a fugit să 

îşi scape viaţa.

1 Împăraţi 19:1-4

Nebunule!

Dar, scumpo, ce 
altceva puteam să 
fac? Mi-a fost frică 

de popor. 
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O, Dumnezeule, nu mai pot 
îndura. Ia-mi viaţa acum înainte 

să mă găsească Izabela. 

Ilie a fugit patruzeci de zile departe în pustie
 şi s-a ascuns într-o peşteră. A ajuns la muntele 

Sinai, acelaşi munte pe care Moise a primit 
cele zece porunci. Acolo, Dumnezeu i-a vorbit. 

Ilie, ce faci aici?

Toţi au părăsit 
legea Ta înafară 

de mine. Toţi 
profeţii Tăi au 
fost omorâţi. 
Numai eu am 

rămas ca să mă 
închin Ţie, şi  
caută să mă 

omoare. 

Du-te şi stai pe 
munte înaintea 

Domnului. 

În timp ce Ilie stătea înaintea 
Domnului, a venit un vânt 

puternic, dar Dumnezeu nu 
era în  vântul acela.

Apoi, a venit un cutremur, 
dar Dumnezeu nu era în 

cutremurul acela.

Mai târziu, a venit un foc, dar 
Domnul nu era în focul acela. 

Dumnezeu încerca să îi arate lui Ilie că 
El era mult mai de temut decât Izabela.

1 Împăraţi 19:4, 8-12
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Bine, dacă aşa crezi,
 du-te şi unge-l pe Elisei 
ca profet în locul tău. 

Apoi, când vântul, cutremurul şi focul 
au încetat, Ilie L-a auzit pe Dumnezeu 
vorbind cu o voce liniştită şi blândă. El 

i-a pus lui Ilie aceeaşi întrebare:

Ilie, ce 
faci aici?

Ilie însă nu învăţase nimic. 
El încă îşi mai plângea de 
milă, deci răspunsul lui a 

fost ca mai înainte. Toţi au părăsit legea Ta 
înafară de mine. Toţi profeţii 
Tăi au fost omorâţi. Numai eu 
am rămas ca să mă închin Ţie, 

şi  caută să mă omoare. 

Ilie l-a găsit pe Elisei 
arând şi l-a uns ca prooroc.

Domnul spune 
că tu vei fi 
profetul Lui.

Voi aduce boii ca 
jertfă lui Dumnezeu şi 
te voi urma îndată.

Şi să ştii , sunt încă şapte mii
 de oameni în Israel care nu s-au 
închinat înaintea idolilor lui Baal. 
Acum, du-te pe drumul tău; toată 

familia lui Ahab va muri.

1 Împăraţi 19:12-21
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Ahab avea mulţi 
bani, aşa că s-a 

hotărât să 
cumpere via.

Vinde-mi această 
vie. Este chiar 

lângă casa mea şi 
îţi voi da o vie mai 

bună în alt loc.

Dumnezeu nu ar 
permite aşa ceva.

Această proprietate 
aparţine familiei mele de 
mai bine de cinci sute de 
ani. Legea spune să nu ne 

vindem pământul în 
afara familiei.

Spune-mi, dragul 
meu, de ce nu 

mănânci? De ce 
eşti atât de trist?

Tu eşti împăratul. Ai putere 
să faci tot ceea ce îţi place. 
Nu lăsa ca un ţăran nătâng 

să stea în calea fericirii 
tale. Eu voi face ca această 

vie să fie a ta.

Exodul 20:17; 1 Împăraţi 21:1-7
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Veţi primi mai mulţi
 bani când treaba e 
gata. Acum ţineţi-vă 

gura sau veţi păţi la fel.

Acolo. Acela 
este.

Şi a mai spus că 
Dumnezeu trimite 
duhuri rele să îl 

posede pe împărat.
L-au scos pe 

Nabot afară din
 cetate 

şi l-au omorât.

De-acum, dragule, via îţi 
aparţine. Nu poţi să te descurci 
în lumea aceasta dacă nu eşti 
dur. Cei tari supravieţuiesc.

Este minunată, 
nu-i aşa? Şi o 

merit.

Izabela ştia că dumnezeul ei, 
Baal, nu are ochi să vadă, dar 
este un Dumnezeu în cer care 

vede fiecare faptă şi nu o uită.

Exodul 20:16; 1 Împăraţi 21:10-16

CLINCCLINC
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Ilie, Ahab a coborât la
 via lui Nabot ca să o ia în 

stăpânire. Du-te şi 
întâlneşte-l acolo şi 

transmite-i cuvintele Mele. 

M-ai găsit, 
vrăjmaşule?

1 Împăraţi 21:17-26

Ai aţâţat mânia lui Dumnezeu. 
Câinii o vor mânca pe Izabela lângă 
zidurile casei tale. Când un membru 

din familia ta va muri în cetate, câinii îi 
vor mânca carnea. Dacă va muri la 
câmp, păsările cerului îl vor mânca. 
Niciunul nu va fi îngropat cu onoruri.

Ahab, Dumnezeu m-a
 însărcinat să-ţi spun că ai
 omorât un om nevinovat şi

 i-ai luat proprietatea. Pentru 
acest păcat şi alte păcate ale
 tale, chiar în locul unde câinii 
au lins sângele lui Nabot, vor

 linge şi sângele tău. 
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Împărate Ahab, ai făcut ce este
 rău înaintea lui Dumnezeu. Te sfătuieşti 
cu profeţi falşi care doar îţi iau banii 

pentru serviciile lor. Aceştia nu predică 
decât minciuni.

Tot ceea ce a spus 
Ilie, s-a întâmplat.

Ahab aducea 
acum arderi de 
tot în cinstea lui 
Iehova, dar nu 
L-a urmat cu o 
inimă curată.

Suie-te şi luptă la Ramot 
din Galaad şi Dumnezeu 
îţi va da o mare izbândă.

Toţi proorocii 
sunt de aceeaşi 

părere?

Împărate Ahab, Iehova mi-a 
vorbit. Vei merge la Ramot-Gilead 

şi acolo vei fi ucis în bătălie. 

Nu te lua după Mica.
 Nu este el singurul prooroc al 
lui Iehova. Suntem patru sute 
de prooroci care spunem că 

te aşteaptă bogăţii şi victorie 
la Ramot din Galaad.

Îl urăsc pe Mica. El este 
întotdeauna atât de negativist 

în tot ceea ce spune. 

Unul a spus într-un fel, altul în 
alt fel. După mai multe discuţii, 
unul din îngeri a făcut un pas 

înainte şi a spus: Am o idee genială: voi 
merge şi voi fi un duh de 
minciună în gura tuturor 

proorocilor lui. Le voi spune 
că Ahab ar trebui să 
pornească la război.

Aceasta este o idee grozavă.
 Ei vor prooroci că va ieşi victorios, 
dar când se va afla în toiul luptei, 
voi face să fie omorât. Du-te, dar!

1 Împăraţi 21:27, 22:6-22

După mai multă vreme, proorocii 
falşi au dat un sfat lui Ahab cu 
privire la o chestiune militară.
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Crezi că duhul lui 
Iehova a ieşit din 
mine şi acum îţi 
vorbeşte ţie?

Vei vedea cine are
 duhul lui Iehova în ziua când 

vei umbla din încăpere în 
încăpere ca să te ascunzi 

să îţi scapi viaţa.

Asta ce mai e, o 
altă proorocie? 

HA!

Dacă te vei întoarce cu 
bine de la război, atunci 
eu sunt un prooroc fals şi 
voi merita să fiu omorât.

A fost o idee bună să te 
deghizezi într-un soldat 

obişnuit. Astfel, nu vor şti că tu 
eşti împăratul; oamenii noştri se 
descurcă bine. Abia aştept să 
văd mutra proorocului când te

 vei întoarce viu.

Da, şi această 
armură mă 

protejează de
 săgeţi. 

1 Împăraţi 22:24-30

POCPOC

Aruncaţi-l în închisoare şi să-i daţi 
mâncare numai să supravieţuiască 
până mă întorc din bătălie. Apoi

 îl vom omorâ. 
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Un soldat a tras o săgeată în 
aer, fără să ţintească spre 

cineva anume, doar în speranţa 
că va lovi pe unul din duşmani.

Uhhhhh 

Ce este?

Rezistă! 

1 Împăraţi 22:34

Tap!

POCPOCPOCPOC

Tap!
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Mi-e teamă 
că e mort.

Săgeata a pătruns în 
singurul loc unde nu a 

fost protejat de armură. 
Cred că i-a sosit ceasul.

O, 
dumnezeule,

 nu!

Puneţi-i trupul în via 
lui Nabot până ne 

vom putea ocupa de 
el cum se cuvine.

Aşa cum a spus Ilie, câinii au lins sângele lui 
Ahab chiar sub fereastra lui Izabela. El era 

primul din casa lui; mai urmau alţii.

După ce a spălat carul lui 
Ahab de sânge, soldatul 

s-a întors la palat. 

Unde este împăratul 
Ahab? Sărbătoreşte 

victoria?

1 Împăraţi 22:37-38; 2 Împăraţi 9:8-10
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Dar nu se poate. 
Toţi profeţii devotaţi au 
proorocit că Ahab se va 

întoarce victorios.

Eşti liber să 
pleci. Ahab 

a murit.

Da, ştiu, şi fără îndoială 
câinii i-au lins sângele, aşa 
cum spusese Dumnezeu că 
se va întâmpla. Izabela va 

fi următoarea şi toţi cei 
care sunt rude cu Ahab. 

Dumnezeu a vorbit.

Trebuie să 
mă ascund.

Fiii lui Ahab vor domni în locul lui, şi încă 12 ani vor trece în timp 
ce Izabela încă mai trăia ca şi împărăteasă. Israel va continua să 

se închine dumnezeilor falşi şi să calce poruncile lui Dumnezeu. 

Doisprezece ani 
mai târziu

Trebuie să mă machiez 
ca să fiu atrăgătoare 

pentru generalul Iehu, când 
se va întoarce de la război.

2 Împăraţi 9:30
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AIIIIII!

Voi sta aici să vadă 
toţi că eu conduc. 

Cine este 
de partea 

mea?

Suntem 
pentru tine, 
generale. 

Atunci 
aruncaţi-o pe 
Izabela jos.

2 Împăraţi 9:32-33

AIIIIII!
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Lăsaţi-i 
trupul 
acolo.

Câinii au mâncat-o pe Izabela şi
 i-au lins sângele, exact în acelaşi 

loc unde linseseră şi sângele 
soţului ei, după cuvintele spuse de 

profetul lui Dumnezeu.

Dar câinii nu i-au 
mâncat mâinile 

murdare care au 
făcut atâta rău.

După cum au spus profeţii, restul 
copiilor lui Ahab au fost omorâţi de 
oamenii din cetate, astfel că nu a 
mai rămas nimeni din familia sa.

Aceia care au murit la câmp au fost 
mâncaţi de păsările cerului şi aceia care 

au murit în cetate au fost mâncaţi de câini. 
Niciunul nu a fost îngropat. Într-adevăr, 

plata păcatului este moartea. 

2 Împăraţi 9:33-37

GRRRRR
GRRRRR
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În timp ce Ilie se ruga, au venit nişte 
prooroci tineri la Elisei să îi aducă un mesaj. 

Dumnezeu a vorbit unor 
prooroci tineri: „Ştii că 

Domnul răpeşte astăzi pe 
stăpânul tău, Ilie, la cer?”

Da, Dumnezeu
 mi-a spus şi mie, 

dar tăceţi.

Elisei, stai aici. Voi face o 
călătorie până la Ierihon

Viu este Domnul că nu 
te voi scăpa din ochi. 

Merg şi eu cu tine. 

Ştii că Domnul
 răpeşte astăzi pe 
stăpânul tău, Ilie,

 la cer?

Da, ştiu. Acum nu
 ne mai deranjaţi. Să nu 
mai spuneţi nimănui ceea 
ce ştiţi. Nu vreau să îl las 

să îmi scape din ochi.

Rămâi aici în 
Ierihon. Trebuie să 

fac o călătorie 
scurtă până la 

Iordan.

Viu este Dumnezeu şi 
viu este sufletul tău că 

nu te voi părăsi. 

Proorocii aceia 
tineri ne urmăresc 

iarăşi. 

Cum vom trece 
Iordanul? E 

destul de mare 
astăzi. 

Îl vom trece 
pe uscat.

2 Împăraţi 2:3-7
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PLEO
SC!

AHH!

Nu aş fi lăsat să 
îmi scape aşa ceva 

pentru nimic. 

Aş fi dorit ca 
profeţii lui Baal să 

fi văzut asta!

Ce ai vrea să fac 
pentru tine înainte ca 

să fiu luat la cer?

Dă-mi o îndoită 
măsură din duhul lui 
Dumnezeu care este 

peste tine.

Ceri un lucru greu,
 dar dacă mă vei 

vedea când voi fi luat 
la cer ţi se va îndeplini 

dorinţa. 

Carul lui 
Dumnezeu!

Şi vârtejul 
de vânt!

2 Împăraţi 2:11-13

PLEO
SC!
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RORRRRR!

Carul de foc l-a 
despărţit pe Ilie 

de Elisei.

Ilie a fost răpit la 
cer prin acel vârtej. 

Apoi, totul era 
liniştit. Ilie se afla 
acum în prezenţa 

lui Dumnezeu. 

Tot ceea ce a mai 
rămas de la el este 

mantaua. Este ceea ce a 
folosit ca să despartă 

apele. 

2 Împăraţi 2:11-13

RORRRRR!
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Unde este 
Dumnezeul 

lui Ilie?

Duhul lui Ilie a 
venit peste Elisei!

Aceasta este
 într-adevăr o
 zi deosebită.

Unde a 
mers Ilie?

Elisei a continuat să facă de două 
ori mai multe minuni decât Ilie. El 
a fost credincios lui Dumnezeu, 
dar oamenii încă nu s-au întors 

complet de la idolatrie. 

Să mergem 
să îl căutăm. Nu are nici un rost. 

A fost răpit la cer. 

PLEOSC!

2 Împăraţi 2:14-16

PLEOSC!
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Capitolul 6:
 PROFEŢII DESPRE HRISTOS

Capitolul 6:
 PROFEŢII DESPRE HRISTOS

Capitolul 6:
 PROFEŢII DESPRE HRISTOS



Isaia a fost profet în timpul domniei 
împăraţilor Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia 
(aproximativ 760-700 î.H.). Dumnezeu a 
vorbit prin Isaia: “Am hrănit şi am crescut 
nişte copii, dar ei s-au răsculat împotriva 

Mea. Boul îşi cunoaşte stăpânul..., dar Israel 
nu Mă cunoaşte. Vai, neam păcătos, popor 

încărcat de fărădelegi, sămânţă de 
nelegiuiţi, copii stricaţi...”

După Elisei, Dumnezeu a ridicat alţi profeţi, 
ca Isaia, Ieremia şi Amos, care să cheme 
poporul să se întoarcă de la idolatrie şi 

păcat. Dumnezeu a vorbit prin aceşti profeţi, 
cerându-le să scrie multe din profeţii, cu 

privire la lucrurile care urmau să se întâmple. 

Ieremia a fost profet în timpul domniei împăraţilor Iosia, 
Ioiachim şi Zedechia (aproximativ 630-590 î.H.). El a 

spus: „Aşa vorbeşte Domnul: “Iată că vă pun înainte calea 
vieţii şi calea morţii. Cine va rămâne în cetatea aceasta, 
va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă, dar cine 

va ieşi, să se ducă la haldeii care vă împresoară, va 
scăpa cu viaţă, care va fi singura lui pradă. Căci Eu Îmi 

îndrept privirile împotriva cetăţii acesteia ca să-i fac rău, 
nu bine, zice DOMNUL; ea va fi dată în mâinile 
împăratului Babilonului care o va arde cu foc.” 

Isaia 1:2-4, 7, 16, 20, 39:7; Ieremia 21:8-10

“Dacă vă veţi opri din a face răul şi veţi ocroti pe 
cel asuprit, veţi avea grijă de orfan, şi veţi avea 
grijă de văduve, Eu voi restaura şi vindeca , dar 

dacă nu vă veţi întoarce la Mine, veţi fi distruşi cu 
sabia. Tot ţinutul vostru va fi pustiit şi cetăţile 

voastre vor fi arse  de foc. Şi vor duce pe toţi fiii 
voştri în Babilon şi acolo îi vor face fameni în 

palatul împăratului Babilonului.”
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Ieremia 20:4-6, 21:5-10,12

DOMNUL a vorbit prin Ieremia şi a zis: Eu
Însumi voi lupta împotriva voastră, cu
mâna întinsă şi cu braţ tare, cu mânie,

urgie şi mare supărare. Voi lovi pe
locuitorii cetăţii acesteia, atât pe oameni,

cât şi pe dobitoace, şi vor muri de o
ciumă grozavă. După aceea, zice

DOMNUL, îl voi scăpa pe Zedechia, 
împăratul

lui Iuda, pe slujitorii lui şi pe cei ce au 
rămas, din cetatea aceasta de ciumă, de
sabie şi de foamete, îi voi da în mâinile
lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului,

în mâinile vrăjmaşilor lor, în mâinile celor
ce vor să le ia viaţa; şi Nebucadneţar îi
va trece prin ascuţişul săbiei, nu-i va

cruţa, nu va avea nici o milă de ei şi nu se
va îndura de ei. Furia mea va arde ca 

focul şi nimeni nu-l va stinge.
Vă vor duce robi în Babilon şi vă vor 

ucide cu sabia. Mulţi din 
cei ce vor fi duşi în Babilon, vor muri şi 

vor
fi îngropaţi acolo.”

“
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Amos a fost profet în timpul domniei
împăraţilor Ozia şi Ieroboam al II-lea

(aproximativ 765-750 î.H.). 
Dumnezeu a vorbit prin Amos:

“Femeile voastre sunt ca nişte vaci
care cer soţilor lor să le dea de băut.
Nu veţi mai stăpâni asupra bărbaţilor
voştri. Veţi fi prinse cu cârlige şi veţi fi

duse ca sclave în Babilon.”

“Vă lăfăiţi  în mobiliere scumpe şi mâncaţi mâncăruri 
alese, pline de grăsime. Ascultaţi muzică, în timp ce beţi 
mult vin. Aţi lepădat neprihănirea, aţi călcat în picioare 

pe cei săraci, aţi asuprit pe cei neprihăniţi şi aţi luat mită 
şi n-aţi făcut dreptate săracului. Veţi sădi vii, dar 
duşmanii voştri vor bea vinul. Armata voastră va fi 

nimicită, iar voi veţi fi duşi ca sclavi într-o ţară străină.”

Dumnezeu spune: 
altarele de la Betel şi voi 

dărâma casele voastre de iarnă, 
precum şi cele de vară. Asupriţi 
pe sărac, luaţi mită şi călcaţi în 
picioare pe cei aflaţi în nevoie. 
Eu am oprit ploaia, am trimis 
foamete şi boală peste voi; 

totuşi, voi nu vreţi să vă pocăiţi. 
Plantaţi vii ca să faceţi mai mult 

vin, dar nu îl veţi bea.”

“Voi distruge 

Mamă, mi-e 
foame.

Amos 4-6
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753 î. H. Osea a fost profet în timpul 
domniei împăraţilor Ozia, Iotam, 
şi Ahaz (aproximativ 785-725 
î.H.). El a proorocit: “Israel va 

cădea ucis de sabie, pruncii lor 
vor fi zdrobiţi de stâncă şi 

pântecele femeilor însărcinate 
vor fi spintecate.”

“Va veni ziua când
Dumnezeu va ierta

nelegiuirea lor şi va iubi
pe Israel din toată inima.
Israel va înflori din nou ca
un crin. Va prospera ca un

măslin şi va răspândi
miresme, asemenea
cedrilor din Liban.”

“În anii ce vor veni, după 
Babilon, veţi fi împrăştiaţi 
printre neamuri. Acolo veţi 

fi persecutaţi, vi se vor 
confisca proprietăţile şi nu 
veţi găsi odihnă nicăieri.”

Ne confiscă
totul. De ce nu ne

 lasă în pace?

Asta ar trebui să se 
vândă la preţ bun. Nu îmi 
place să-i văd pe evrei 

deportaţi. Afacerile 
noastre au prosperat 

prin ei. 
Mamă, unde 
vom locui?

Aici scrie că toţi
 evreii trebuie să 
plece din ţară în

 trei zile.

Conform acestui document,
 toţi evreii trebuie să părăsească 

ţara şi nu poţi lua cu tine nimic 
din ce este al tău.

Întotdeauna mi-am 
dorit vaca aceasta.

Pentru că poporul Israel a respins 
cuvântul lui Dumnezeu, vor fi 

împrăştiaţi prin toate naţiunile 
pământului; dar nu vor găsi odihnă 
până când Dumnezeu îi va aduce 

înapoi în ţara părinţilor lor.

Isaia 10:21, capitolul 35, 51:11, Ieremia 30:11; Ezechiel 17:21; Ioel 3:2; Osea 13:16, 14:1-6

LICIT
AŢIE

145



“
veţi sluji împăratului Babilonului timp de

şaptezeci de ani. Dar după ce vor trece cei
şaptezeci de ani, voi pedepsi pe împăratul

Babilonului pentru nelegiuirile lor şi voi aduce
o rămăşiţă înapoi, în ţară, ca să o refacă.”

Toată ţara lui Israel va ajunge un pustiu şi voi

Această profeţie s-a împlinit. 
Duşmanul, într-adevăr, a 
arat Ierusalimul. Dar în 

vremurile din urmă, templul 
va fi reconstruit şi popoarele 
vor veni cu grămada la el. 

“El va judeca între multe popoare, 
va hotărî între neamuri puternice, 
depărtate. Din săbiile lor îşi vor 

făuri fiare de plug şi din suliţele lor 
cosoare; nici un neam nu va mai 

trage sabia împotriva altuia şi nu 
vor mai învăţa să facă război; ci 
fiecare va locui sub viţa lui şi sub 
smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai 

tulbura. Căci gura DOMNULUI 
oştirilor a vorbit.”

“Noi vom umbla în numele DOMNULUI, 
Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci de 

veci! În ziua aceea, zice DOMNUL, voi strânge 
grămadă pe cei izgoniţi şi voi face un neam 
puternic: şi DOMNUL va împărăţi peste ei pe 
muntele Sionului, de acum şi până în veac.”

“Neamurile se vor duce cu grămada la el şi 
vor zice: 'Veniţi, haidem să ne suim la 

muntele DOMNULUI, la casa Dumnezeului lui 
Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm 
pe cărările Lui! Căci din Sion va ieşi Legea şi 

din Ierusalim Cuvântul DOMNULUI.' ”

Ieremia 25:11-12; Mica 3:12, 4:1-7 (750-686 î.H.)

Profetul Mica, care  a trăit între 
750-686 î.H., a proorocit astfel: 

“Ierusalimul va fi 
arat ca un ogor.”
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Ieremia a proorocit astfel:

Împăratul Zedechia a făcut ce este rău înaintea 
DOMNULUI. El nu va muri, ci va merge în Babilon 

şi va trăi alături de poporul său, dar nu va 
vedea Babilonul cu ochii lui. El va ajunge orb. 
Veţi sta în Babilon timp de şaptezeci de ani. 

La sfârşitul celor şaptezeci de ani, 
Babilonul va fi cucerit de o armată 
din nord şi o rămăşiţă din poporul 

nostru se va întoarce în ţară să 
reconstruiască oraşul şi templul.

După un timp de judecată, 
Dumnezeu le va ierta 

păcatele şi Ierusalimul va fi 
locuit de-a lungul generaţiilor.

Ia cu tine această carte 
în Babilon şi citeşte-o 

acolo înaintea 
poporului. Fă-le de 

cunoscut ce trebuie să 
îndure înainte ca să se 

reîntoarcă.

Voi restaura tronul lui David, 
voi vă veţi întoarce şi veţi 
intra în stăpânirea ţării.

Ezechiel a proorocit astfel: 
“Îi voi împrăştia printre 

neamuri, dar aşa cum îi voi 
împrăştia, în cele din urmă îi 
voi aduce înapoi în ţara lor.”

“Dumnezeu a promis lui Avraam că sămânţa lui 
va moşteni ţara pentru totdeauna, şi El nu Îşi 

calcă cuvântul. Totuşi, când vor păcătui, 
Dumnezeu îi va trimite în captivitate printre 

popoare, unde vor sluji unor dumnezei străini, 
dar în cele din urmă, îi va aduce înapoi.”

Ieremia 34:3, 39:7, 51:60-61, 52:11 (627-586 î.H.); Ioel 3:20-21; Amos 9:11-15; Ezechiel 12:15-16
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“Egiptul va fi de asemenea
judecat de Babilon şi timp de
patruzeci de ani, Egiptul va fi

pustiu. După ce se vor întoarce din
Babilon, Egiptul nu va mai fi atât

de măreţ ca în zilele de odinioară,
dar va sta în picioare până la
sfârşit. Iar în zilele din urmă,
Egiptul şi Asiria vor încheia un
tratat de pace în trei feluri cu 

poporul Meu,
Israel şi îi voi binecuvânta”.

“Filistenii vor fi nimiciţi şi şterşi de pe faţa
pământului. La fel se va întâmpla şi cu Asdod,
Ecron şi Amon. Edomul va fi complet pustiu. Tir

va fi nimicit şi toate pietrele şi toţi copacii vor fi
aruncaţi în mare. Nu va mai fi locuit niciodată şi

pământul va rămâne neted ca piatra, un loc
pentru pescari să îşi arunce mrejile.”

“Dar Persia (Iran), Turcia , 
Etiopia şi Libia vor rămâne până 

la sfârşit, când vor încerca să 
invadeze ţara lui Israel, dar vor 

muri pe munţii din Israel.”

Biblia este întotdeauna exactă în profeţiile ei.  Cu oraşele 
şi popoarele despre care s-a profeţit că vor înceta să mai 
existe, s-a întâmplat întocmai. Naţiunile despre care s-a 

spus că vor rămâne până la sfârşit încă există.

Ezechiel 25, 26:15-19, 29:12-16, 30:1-8; Ieremia 25:15-26; Amos 1 
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În 605 î.H., Israel a 
fost cucerit de 

Babilon, exact cum au 
prevestit proorocii.

Peste cinci mii de evrei au fost duşi în Babilon 
ca prizonieri de război. Ei au adus tineri 

educaţi, în speranţa că aceştia le vor fi de 
folos în împărăţie. Printre ei, se afla un tânăr, 

cu numele Daniel. El întotdeauna a ţinut 
poruncile lui Dumnezeu şi a umblat în 

ascultare faţă de Dumnezeul lui Avraam. 

O, Doamne, pentru păcatele 
părinţilor noştri suntem noi 

pedepsiţi. Ajută-ne să împlinim 
legea Ta chiar şi acum, în 

această ţară străină.

Daniel era prizonier într-o ţară străină, dar el 
a decis să rămână credincios Dumnezeului său. 
Cei care l-au capturat, au observat că are o 
minte ascuţită; prin urmare i-au dat o poziţie 
înaltă între oamenii înţelepţi ai Babilonului.

Îţi mulţumim, Doamne,
Împăratul cerului şi al
pământului, Regele

universului, că ne dai pâine
din rodul pământului.

Nebucadneţar, împăratul 
Babilonului, s-a trezit 

noaptea din cauza unui 
vis neobişnuit.

Ce înţeles are acest vis?
 Cu siguranţă, un asemenea 

vis este trimis de zei să 
descopere viitorul.

Voi sunteţi oamenii înţelepţi. 
Pretindeţi că zeii vă descoperă 
diverse lucruri. Acum, spuneţi-mi 

ce am visat şi care este 
semnificaţia visului. 

Dar cum putem
 noi să îţi spunem 

semnificaţia visului dacă tu 
nu ne spui visul? Nimeni nu 
poate face aşa ceva, cu 
excepţia dumnezeilor.

Daniel 1:2-7, 17-21, 2:1-11
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Ştiam eu că sunteţi cu toţii
 nişte şarlatani. Dumnezeii nu vă 

vorbesc. Toţi veţi fi omorâţi, împreună 
cu familiile voastre, iar casele voastre 

vor fi prefăcute într-un morman
 de murdării. 

Îmi pare rău, Daniel, dar
mâine, tu şi toţi înţelepţii
Babilonului veţi fi ucişi.
Împăratul nu-i crede pe

propriii lui preoţi.

Dar Iehova Dumnezeu 
poate descoperi visul 

împăratului şi interpretarea 
lui. Trebuie să rămân singur 
să mă rog. Vezi dacă îl poţi 

face să mai aştepte o zi. 

DOAMNE, numai Tu
 eşti Dumnezeu şi 
Împărat peste tot 
universul. Te rog, 

descoperă-i robului Tău 
lucrurile care urmează 
să se întâmple. Nu este 

nici un dumnezeu 
ca Tine. 

Repede,
 du-mă la 
împărat!

Dacă nu vei 
putea spune visul 
împăratului, mă 
va ucide pe loc.

O, împărate, tu eşti 
împăratul împăraţilor, 
pentru că Dumnezeul 

cerului te-a făcut 
astfel. El ţi-a dat o 
viziune cu privire la 
lucrurile care se vor 
întâmpla în zilele 

din urmă. 

Dumnezeul cel 
adevărat, Creatorul 

universului, a 
descoperit visul pe 

care l-ai avut
 robului tău.

Nu-mi consuma 
timpul. Poţi să îmi 
spui visul sau nu?

Daniel 2:12-30

Daniel, 
ascultă-Mă...
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O, împărate, tu ai
 văzut un chip mare.

 Acest chip reprezintă 
împărăţia ta şi alte trei 
împărăţii care vor urma.

Este adevărat!
am spus nimănui! 

Dumnezeul tău este 
singurul Dumnezeu.

 Nu 

Tu eşti acest cap de 
aur, împăratul împăraţilor. 
Înainte să cucereşti Iuda, 

profeţii noştri ne-au spus că 
Dumnezeu ne va judeca 

pentru păcatele noastre şi 
că îţi va da ţie împărăţia. 

Acum, domnia ta va fi 
glorioasă.

Pieptul de argint 
semnifică o altă împărăţie, 
cea a mezilor şi a perşilor. 

După moartea ta, ei vor cuceri 
Babilonul şi vor domni peste 

întreaga lume, ca şi tine.

O, împărate, după capul de 
aur şi pieptul de argint, ai văzut 

pântecele de aramă. Arama 
reprezintă a treia împărăţie, cea 
a grecilor. Va urma după Persia 

şi va fi iute şi cumplită.

A patra împărăţie va fi diferită de 
celelalte, picioarele sunt din fier şi va 

călca şi va distruge multe popoare. Dar 
ai văzut că degetele de fier  ale 

picioarelor erau amestecate cu lut. În 
zilele din urmă, împărăţia se va împărţi 

în zece părţi şi va fi slabă. 

Daniel 2:31-33, 39-43
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Apoi, împărate, ai văzut
 o piatră desfăcându-se din 
munte, fără ajutorul vreunei 
mâini. S-a rostogolit în jos pe 

munte şi a lovit picioarele 
chipului, distrugând toate 
împărăţiile  într-o clipită.

Acea piatră Îl 
reprezintă pe Fiul 
lui Dumnezeu care 

va veni pe 
pământ şi Îşi va 

aşeza o împărăţie 
glorioasă. 

La sfârşitul vremurilor, toţi
 cei morţi se vor scula să stea la 
judecată. Cei care au făcut răul, 
vor primi ruşine şi ocară veşnică.

 Cei care au făcut binele, vor 
primi viaţă veşnică.   

Daniel a mai trăit în Babilon şaizeci şi opt de ani. A 
tâlmăcit multe vise şi a dezvăluit viitorul în mai multe 

rânduri. După un timp, împăratul Nebucadneţar a 
murit şi fiul său, Beltşaţar i-a luat locul.

Într-o noapte, în timp ce Beltşaţar dădea o 
petrecere cu băutură, a apărut o mână 

misterioasă care scria pe perete. Daniel a fost 
chemat să tâlmăcească. Dumnezeu i-a dat 
înţelegere aspra acestei limbi necunoscute.

Împărate, ai păcătuit
împotriva lui Dumnezeu. Aşa

cum profeţii au prevestit,
împărăţia ta a fost luată de la
tine chiar în noaptea aceasta şi 

dată mezilor şi
perşilor.

Proorocii au prevestit că duşmanul acesta va
cuceri Babilonul, intrând secret pe două porţi prin
care intra apa în oraş. Babilonienii aveau să fie
prea beţi încât să observe. Istoria consemnează

căderea Babilonul exact în această manieră.

Fără îndoială că cuvintele pe
 care le-ai rostit sunt de la Dumnezeu. 

Cum altfel ai fi putut să îmi cunoşti 
visul în detaliu? Te voi face conducător 

peste toţi înţelepţii.

Eclesiastul 12:13-14; Isaia 9:6-7, 45:1; Daniel 2:34-35, 44-48, 5:1-29; Apocalipsa 20:11-21:5

152



Astfel, după cum i-a promis Dumnezeu
 lui Avraam, El ne-a dat această ţară ca 

moştenire veşnică. El i-a avertizat pe părinţii 
noştri că vom fi daţi în mâinile duşmanilor noştri 

dacă vom sluji altor dumnezei, dar El a promis că 
nu Îşi va uita poporul niciodată. Dumnezeu Şi-a 

ţinut cuvântul. Acum, că am revenit în ţară, 
trebuie să ascultăm de El.

Trebuie să ne 
organizăm. Vom 

reconstrui mai întâi 
zidurile şi apoi putem 

începe să refacem 
templul. 

O, Doamne,
 Dumnezeul lui Avraam, Tu 
ne-ai adus înapoi, aşa cum 

ai promis. Învaţă-ne să 
umblăm în căile Tale.

Am adus apă 
proaspătă. Să 
începem lucrul!

Isaia 44:28; Daniel 9:1-2; Ieremia 25:11-12, 29:10

Au trecut aproape şaizeci
 şi nouă de ani... Mai un an. Scrie că Cir 
este slujitorul lui Dumnezeu şi face voia 
Lui. El va porunci să ne reîntoarcem în 
ţara noastră! Binecuvântat să fii Tu, 
Doamne, Domnul Dumnezeul nostru, 

Împăratul universului.

Cir într-adevăr a dat drumul evreilor după şaptezeci de
ani de robie, exact aşa cum Scriptura a prezis şi 52,000 

s-au reîntors să reconstruiască oraşul.
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Dumnezeu îţi descoperă ce se va întâmpla 
în vremea sfârşitului. El a descoperit lui 

Nebucadneţar că vor exista patru împărăţii. Până 
acum, au fost două. După imperiul Medo-persan, va 
urma imperiul grec. Va cuceri rapid, dar va cădea 
curând şi se va diviza în patru împărăţii, care apoi 
vor lupta între ele până vor rămâne doar două. Se 
vor tot lupta timp de mai mulţi ani până când vor

 fi cucerite de a patra împărăţie, care este 
simbolizată prin fiara  de metal. 

A patra împărăţie va fi ca fierul, mai puternică şi 
mai cumplită decât toate celelalte. Va cuceri tot pământul, 

dar în zilele din urmă, această împărăţie se va împărţi în zece 
naţiuni. Apoi, se va ridica un om care va vorbi de pace. El 

este ultimul corn care iese din capul fiarei. În vremea 
sfârşitului, va recurge la linguşiri şi va promite pace, urmând 
doar să cucerească şi să distrugă. Apoi, va aşeza un lucru 

urâcios în locul sfânt, în templul evreilor, proclamându-l oficial 
necurat, astfel ca jertfele să înceteze. Atunci va veni un necaz 

mare pe pământ, dar cei neprihăniţi vor fi scăpaţi.

Daniel era înaintat în vârstă, astfel că el nu s-a reîntors în patria lui cu ceilalţi. El încă mai juca
un rol important, dând sfaturi împăraţilor imperiului Medo-Persan, acum situat în oraşul Babilon.

Dumnezeu i-a mai dat şi alte viziuni cu privire la viitor, chiar şi cu privire la zilele din urmă. Într-un
vis, i s-a arătat o fiară de metal. Un înger i-a descoperit semnificaţia acestei viziuni.

Daniel 7:17-28; Matei 24:4-25
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Daniel, Dumnezeu vrea să afli ce se va întâmpla şi când. De la data 
decretului privind restaurarea şi zidirea templului, vor mai trece 483 de 
ani, după care Mesia va fi omorât ca plată pentru păcatele oamenilor, 

iar apoi templul va fi din nou distrus.

Dumnezeu a spus lui Adam şi Eva că sămânţa femeii va veni şi va 
distruge pe cel rău. El i-a spus lui Noe că Mesia se va naşte din familia 

lui Sem, nu din a lui Iafet, nici din a lui Ham. Lui Avraam i-a spus că 
Răscumpărătorul se va naşte din descendenţii lui, prin fiul său, Isaac. 

Dumnezeu a spus lui Isaac că Cel promis se va naşte din fiul său, Iacov şi 
lui Iacov i-a spus că Hristos se va naşte din Iuda.

Această profeţie se va împlini şi Mesia va fi uns. Atunci va exista împăcare 
pentru păcate şi o neprihănire veşnică va fi adusă oamenilor.

Aşa cum Daniel a consemnat, Mesia Şi-a făcut intrarea triumfală în 
Ierusalim exact în ziua când s-au împlinit cei 483 de ani.

Multe profeţii despre viaţa Răscumpărătorului promis au fost făcute de 
Dumnezeu prin profeţi diferiţi. Ei au spus că El a fost prezent din 

veşnicie, că va fi născut dintr-o fecioară în cetatea Betleemul lui Iuda, că 
va fi umil în înfăţişare, şi smerit şi călare pe un măgar. Domnul va pune 

Duhul Lui peste El şi va aduce judecată neamurilor. El va fi o Lumină 
pentru neamuri şi va duce mântuirea tuturor celor de pe pământ. El va fi 
Mesia care va suferi şi va fi lepădat de poporul Său, şi va muri având 
mâinile şi picioarele străpunse. El va atârna dezgolit şi-I va fi sete după 

apă, dar va primi oţet în loc de apă. Va muri între tâlhari şi va fi 
îngropat în mormântul unui om bogat. 

Genesa 49:9-10; Psalmul 22, 53; Isaia 7, 9:1-2, 42:1, 49:6, 53; Daniel 9:25-26; Mica 5:2; Zaharia 9:9;
 Matei 24:1-2; Evrei 2:9
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Profeţiile lui Daniel referitoare la cele 
patru împărăţii s-au împlinit exact cum a 
prezis el. În 330 î.H., Alexandru cel Mare 
din Grecia a pornit o campanie, care a 

durat şapte ani, perioadă în care a cucerit 
lumea cunoscută, inclusiv Imperiul Medo-

Persan. Grecia a stat la putere cam până în 
167 î.H., când a patra împărăţie a lumii, 

Roma a început cucerirea.

Roma, reprezentată în visul lui 
Nebucadneţar  prin picioare de fier, iar în 
viziunea lui Daniel prin fiara de metal, şi-a 

mărit puterea şi teritoriul, aşa cum au 
prevestit proorocii. În anul 5 î.H., conducea 

Israelul cu o mână de fier.
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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

Capitolul 7:
 NOUL TESTAMENT, NAŞTEREA LUI

 HRISTOS ŞI ISPITIREA SA



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
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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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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

185



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
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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

196



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
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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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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. 
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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
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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

226



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

240



Capitolul 10: 
Paştele şi patimile lui Hristos

Capitolul 10: 
Paştele şi patimile lui Hristos



Mergeţi şi 
pregătiţi Paştele 
ca să îl mâncăm 

împreună. 

Am dorit să mănânc Paştele
 acesta cu voi înainte de suferinţa

 Mea. Nu îl voi mai mânca, numai după 
ce împărăţia lui Dumnezeu va veni pe 
pământ. Şi atunci, voi veţi mânca la 
masa Mea, şi veţi sta pe scaune de 

domnie şi veţi judeca pe cele 
doisprezece seminţii ale lui Israel. 

Vă spun ceva, pentru ca atunci
când se va întâmpla, să credeţi.

Scriptura a profeţit în Psalmul 41:9
astfel: „Chiar şi acela care mânca din

pâinea mea, ridică şi el călcâiul
împotriva mea.” Vă spun că unul dintre 

voi al cărei mâini este cu mine 
la masă, Mă va trăda.

NU!

Aşa este hotărât,
dar vai de acela
care va face un
asemenea lucru.

Doamne, nu sunt 
eu? Eu nu vreau 
să Te trădez. 

Doamne, nu sunt 
eu, aşa-i?

Învăţătorule, eu nu
 Te-aş trăda niciodată. 

 Luca 22:8-23
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Este unul dintre 
voi care întinde
mâna cu Mine în

farfurie.

Toţi am muiat 
pâinea în 
farfurie.

Ioan, şoptind, L-a întrebat 
pe Isus cine este trădătorul. 

Isus a spus: „Cel căruia îi 
voi da această bucată de 
pâine după ce o înmoi.”

Învăţătorule, 
sunt eu? Da, tu ai 

spus-o.

Isus a înmuiat 
pâinea şi i-a 

dat-o lui Iuda. 

Ceea ce 
urmează să 

faci, fă repede.

Unde 
merge Iuda?

Învăţătorul i-a spus să meargă 
undeva repede; din moment ce el 
are punga cu bani, probabil că 
merge să dea daruri săracilor. 

Matei 26:23-29; Ioan 13:26-30
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Acum voi fi 
proslăvit. Copilaşilor, 
nu voi mai fi cu voi 

multă vreme. 

Voi nu puteţi veni unde merg
Eu. Acum, vă dau o poruncă

nouă, să vă iubiţi unii pe alţii.
Prin aceasta vor cunoaşte toţi
oamenii că sunteţi ucenicii Mei,
dacă veţi avea dragoste unii

faţă de alţii. 

Zaharia a profeţit despre această 
oră zicând, “Voi bate păstorul şi oile 
vor fi risipite “. După ce voi învia din 
morţi, voi merge înaintea voastră în 

Galilea. Voi toţi mă veţi lepăda 
noaptea asta. 

Învăţătorule, 
chiar dacă toţi s-ar 
lepăda de Tine, eu 
nu mă voi lepăda 

niciodată. 
Petru, înainte să 
cânte cocoşul de 
două ori, te vei 
lepăda de Mine 

de trei ori. 

Voi muri cu Tine 
înainte ca să mă 
lepădez de Tine.

Nicidecum nu mă voi
lepăda de Tine.

Nici dacă m-ar
tortura, tot nu
mă voi lepăda

de Tine.

Scripturile sunt clare: toţi vă
veţi lepăda de Mine. Din nou,

profetul Isaia a spus despre Mine:
“A fost pus între cei răi.”

Petru, după ce te vei 
întoarce din nou la 

Mine, să îi întăreşti pe 
fraţii tăi în credinţă.

Binecuvântat să
 fii Tu, Doamne, 

Dumnezeul nostru, 
Împăratul universului, 
care ne dai pâine din 
roadele pământului. 

Această pâine 
reprezintă trupul Meu care 

se dă pentru voi. Ori de 
câte ori ţineţi Paştele, să vă 

aduceţi aminte de Mine. 

Matei 26:33-35; Ioan 13:31-38; 1 Corinteni 11:24-25
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Trupul Meu 
se va frânge 
pentru voi. 

Luaţi şi 
mâncaţi. 

Acest pahar cu vin
simbolizează noul
legământ făcut în

sângele Meu care se va 
vărsa ca ispăşire pentru

păcatele voastre.

Împărţiţi-l între voi
şi beţi-l în întregime. Nu voi 

mai bea cu voi din rodul viţei
până când vom bea

împreună în
împărăţia Mea.

În viitor, când veţi face
aceasta, să vă amintiţi de
moartea Mea până când 

voi veni din nou.

Nu vă fie teamă şi să nu 
vă îngrijoraţi de ceea ce v-am 

spus. În casa Tatălui Meu sunt multe 
locaşuri. După ce Mă voi duce, vă 
voi pregăti un loc, şi apoi, Mă voi 
întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca 
acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. 

Ioan 14:1-3; 1 Corinteni 11:24-26
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Doamne, dar noi 
nu ştim unde mergi, 
cum am putea şti 
calea spre Tine?

Ştiţi calea, întrucât Eu sunt
 calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu 
vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă 

Mă cunoaşteţi pe Mine, Îl cunoaşteţi şi 
pe Tatăl şi L-aţi şi văzut. 

Doamne, arată-ne
 pe Tatăl şi vom fi 

mulţumiţi. 

Filip, ai fost cu Mine atâta 
timp şi totuşi nu Mă cunoşti? Dacă
 M-ai văzut pe Mine, L-ai văzut şi
 pe Tatăl. Eu şi Tatăl suntem una. 

Nu vă voi lăsa singuri.
 Voi veni la voi. Lumea nu 
Mă va mai vedea, dar eu
 voi trimite Duhul Sfânt să 
locuiască în voi şi să vă 

mângâie. El va rămâne în
 voi şi vă va conduce 
spre tot adevărul.  

Dacă Mă iubiţi, veţi
respecta poruncile Mele. Vă voi 

da o pace pe care lumea nu 
o poate lua de la voi.

Dacă M-aţi iubi, v-aţi 
bucura că Mă reîntorc la 

Tatăl Meu. V-am spus 
aceste lucruri înainte ca 
să se întâmple, pentru 

ca să credeţi. 
Să ne ridicăm,
 să cântăm o 

cântare şi apoi vom 
merge în grădină 

să ne rugăm.  

Isus şi cei unsprezece 
ucenici au cântat o ultimă 

cântare împreună. 

Matei 26:30; Ioan 14:5-10, 15, 25-30
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Pentru că, deşi veţi plânge, 
întristarea voastră se va preface în 

bucurie. Am venit de la Tatăl şi 
curând Mă voi întoarce înapoi la El. 

Urmaţi-Mă în 
linişte. Vom merge 

la locul nostru 
secret să ne 

rugăm.

Să nu vă întristaţi pentru că
v-am spus că după puţină vreme
voi fi luat de la voi şi că, după un

timp, Mă veţi vedea iarăşi.

Acum ne vorbeşti 
deschis. Credem 

în Tine. Numai acum credeţi? Într-un
timp foarte scurt, toţi Mă veţi părăsi şi vă

veţi împrăştia. Rămâneţi aici până
merg puţin mai încolo să Mă rog.

Tată, a sosit ceasul. Am
 sfârşit lucrarea pe care Mi-ai 
dat să o fac. Proslăveşte-Mă 
acum cu slava pe care am 
avut-o la Tine înainte ca 
lumea să fie creată. I-am 

învăţat despre Tine şi ei au 
primit cuvintele Mele. 

Mă rog, de asemenea, pentru
 toţi cei care vor crede în Mine prin 

mărturiile lor. Doresc ca şi ei să fie una, 
aşa cum Tu şi cu Mine suntem una. Tată, 

fie ca dragostea cu care 
Mă iubeşti Tu să fie în ei 

şi Eu să fiu în ei. 

Sufletul meu 
este cuprins de 
o întristare de 

moarte. 

Matei 26:31, 38; Ioan 16:19-20, 17:1-10

Lumea îi urăşte, după cum 
Mă urăşte şi pe Mine, 

pentru că le spun adevărul 
despre păcatele lor. Ei nu 
sunt din această lume. Nu  
Te rog să îi iei din lume, ci 
să îi păzeşti de cel rău.
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Tată, dacă se poate,
depărtează de la Mine
paharul acesta pe care 

trebuie să-l beau. Totuşi, nu
voia Mea să se facă, ci a

Ta. Îl voi bea dacă trebuie.

Isus a venit în lume ca să fie purtătorul 
păcatelor, dar când a sosit ceasul, El a 

dispreţuit ruşinea crucii, pentru că 
aceasta însemna să devină păcat

 pentru toţi oamenii din toate timpurile. 

Tată, dacă se poate, 
să treacă paharul 
acesta de la Mine. 

Dar nu voia
Mea; voia Ta
să se facă.

Sudoarea lui Isus
s-a transformat în

picături mari de sânge.

Atunci I s-a arătat 
un înger ca să-L 

întărească. 

Isuse Preasfânt,
 a sosit ceasul 

suferinţei Tale, dar 
Tatăl este cu Tine. 

Toată oastea cerului 
va privi cum mâine vei 

lua păcatele lumii 
asupra Ta. 

Noi am fost acolo 
când ai creat lumea; 
vom fi acolo şi când o 

vei răscumpăra. 

Mâine, Satan va fi învins 
şi plata pentru păcatele 

omului va fi achitată. 

Avraam şi toată oastea 
paradisului aşteaptă venirea

Ta. Au pregătit o masă pentru Tine 
în faţa duşmanilor Tăi; paharul
Tău este plin de dă peste el.

Bunătatea şi îndurarea Te
vor însoţi  şi vei locui în casa

Domnului veşnic.

Ridică-Te. 
Vine Iuda, fiul 
pierzării, să te 

trădeze. 

Psalmul 23:5-6; Luca 22:41-44; Evrei 6:6, 12:2
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Tată, pentru 
această cauză am 

venit în lume. 

Aţi adormit. Nici o oră nu aţi putut 
veghea împreună cu Mine? Sculaţi-vă, 

sunt vândut în mâinile păcătoşilor. 

Învăţătorule, îmi 
pare bine să Te 

întâlnesc aici. Dar 
mi-e teamă că am 

fost urmărit. 

Iuda, mă vinzi 
cu o sărutare?

Staţi puţin! Pe 
cine căutaţi?

Matei 26:40, 45-50; Ioan 12:27, 18:1-4

Omorâţi-i 
dacă opun 
rezistenţă. 

Iuda! 
Trădătorule
 nemernic!
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Eu sunt.

Atenţie!  
putere!

 Are

Soldaţilor le-a fost 
frică de Isus şi au 

căzut toţi la pământ. 

Acela este. De
ce vă este frică?

Luaţi-l!

Nu Îl veţi lua pe 
Învăţătorul meu.

Ioan 18:4-6, 10

Pe Isus din 
Nazaret.

Swaş!Swaş!

Aaauuuu!
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Opriţi-vă! Nu se va mai 
vărsa sânge aici. Petre,

pune sabia la loc. Dacă aş vrea, 
aş putea chema 10000 de îngeri să

îmi vină în ajutor. Acesta este
ceasul întunericului. 

 Mi-a tăiat 
urechea!

Aţi venit după Mine cu 
săbii de parcă aş fi un criminal. 
Am fost cu voi în templu. De ce 
nu M-aţi prins atunci? Vă spun 
Eu de ce: ca să se împlinească 

Scriptura.

Dumnezeule, 
ajută-mă!

Uite, e ca 
nouă.

Pe Mine Mă vreţi. Nu 
opunem nici o rezistenţă. 

Luaţi-Mă şi lăsaţi-i pe 
ceilalţi să plece. 

E o minune! Mi-a 
vindecat urechea! 

Mi-a vindecat 
urechea!

Prindeţi-i! Puneţi 
mâna pe ei! Nu 
lăsaţi pe niciunul 

să scape!

Toţi ucenicii au
 fugit în noapte. 

Să mergem. 

Matei 26:52-57; Marcu 14:51-52; Luca 22:50-51
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Mişcaţi-vă! Vor să 
termine cu asta, înainte 
să ajungă la urechile 

oamenilor. 

L-au adus pe Isus în 
locul unde erau adunaţi 

preoţii şi martorii. 

Mi se spune că
 pretinzi că eşti Mesia şi 
susţii  că Dumnezeu este

 Tatăl Tău. Ai afirmat că nu 
eşti din această lume.

 De unde eşti?

Am învăţat pe oameni în
 sinagogi şi în templu. Nu am 
învăţat pe nimeni în secret. De

 ce Mă întrebaţi pe Mine? 
Întrebaţi-i pe aceia care M-au

 auzit. Ei ştiu ce am spus. 

Nu ai voie să 
răspunzi astfel 
marelui preot. 

Dacă am vorbit
 rău, atunci arată ce 

rău am spus. Dar dacă 
am vorbit bine, de ce 

Mă loveşti?

Aduceţi 
martorii împotriva 

acestui Om.

Ioan 18:19-23

Poc!Poc!
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A spus că va distruge 
acest templu şi că îl va 

reconstrui în trei zile fără să 
se folosească de mâini. 

Nu, a spus că
 dacă altcineva ar 
distruge templul, 
El l-ar reface. 

Tu nici măcar nu ai fost acolo. Eu am
 auzit ce a spus. A arătat spre El Însuşi când a 
vorbit despre distrugerea templului. Cred că 

se referea la distrugerea trupului Său. 

Asta e ridicol. Cum ar 
putea să Îşi reconstruiască 

propriul trup după trei zile?
Nu ştiu. Cum ar putea 

ridica templul în trei zile?

Nu auzi acuzaţiile 
lor? Nu te aperi?

Isus a rămas 
tăcut. 

Prostul nu
 se apără. 

Îţi poruncesc, pe
Dumnezeul cel viu, să 
vorbeşti răspicat şi să 
răspunzi dacă Tu eşti

Hristosul, Fiul Dumnezeului 
Celui viu.

Sunt Fiul lui Dumnezeu. Şi Mă 
veţi vedea stând la dreapta măririi 

Sale şi venind înapoi, pe acest 
pământ, pe norii cerului.

Nu mai avem nevoie de
martori. L-am auzit cu urechile

noastre. A rostit o blasfemie prin
faptul că pretinde că este Fiul lui

Dumnezeu. E vrednic
de moarte!

Legaţi-L la ochi şi 
vom vedea ce fel 
de profet este. 

Preotul şi-a rupt 
hainele în semn de 

mare necaz. 

Matei 26:59-65
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Loviţi-L!
distrus afacerea ce 
o aveam în templu. 

 Mi-a 

Să vedem 
dacă poate 

prooroci. 

Să facă o 
minune. 

Loviţi-L 
din nou!

Prooroceşte şi 
spune-ne cine Te-a 
lovit. Credeam că 

eşti prooroc.

Uite ce 
slab e!

Te ştiu!
văzut cu acel om, 
Isus. Eşti unul din 

ucenicii Lui,
 nu-i aşa?

 Te-am 

Nu-L cunosc pe
 Doar vreau să văd ce

 se petrece aici. 

 Isus.

Te-am văzut în 
grădină astă seară. 

Eşti acela care...

Omule, eşti nebun? 
Eu sunt doar un amărât 
de pescar. Nu Îl cunosc 

pe Omul ăsta, Isus. 

Între timp, înafara templului, Petru
îl urma pe Isus de departe.

Matei 26:67-70; Luca 22:64-65

POC!

Vindecă-Ţi
rănile. Arată-ne o 

minune.

POC! ZBANG!
ZBANG!

PLEOSC!
PLEOSC!
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Fără îndoială că 
eşti unul din ucenicii 
Lui. Te-am văzut de 

câteva ori cu El. 

$?#&!, femeie, 
nu L-am văzut pe omul

acesta niciodată
în viaţa mea.

Cocoşul cântă cam 
devreme, nu-i aşa?

Îl duc afară.
 Se pare că L-au 

bătut rău. 

Vorbeau că Îl vor duce
 în faţa autorităţilor civile 
pentru a-I rosti sentinţa. 

Ipocriţii ăştia vor
 ca altcineva să le facă 

treaba murdară. 

Daţi-I biciul. 

Petru a auzit cântatul cocoşului şi şi-a 
adus aminte de cuvintele lui Isus, că 

înainte să cânte cocoşul de două ori, se 
va lepăda de Isus de trei ori şi  l-a 

cuprins o mare ruşine de laşitatea sa. 

Cucuriguuu! Cucuriguuu!

Cucuriguuu! Cucuriguuu!

Matei 26:71-75, 27:1-2; Luca 22:58-62, 23:1

Cucuriguuu! Cucuriguuu!

Cucuriguuu! Cucuriguuu!
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Puneţi biciul cu 
nouă cozi pe El.

Dumnezeule, ce am făcut! 
M-am lepădat de El de trei 

ori, exact cum a spus. De ce se 
întâmplă aşa ceva? De ce 

suferă aşa de mult? Hai odată!
 Nu avem toată 

noaptea la 
dispoziţie. 

Tată, dă-Mi 
putere!

Ce mai vrei aici? Nu te-am
 plătit destul pentru trădarea 

Învăţătorului tău?

M-am răzgândit. 
Eliberaţi-L şi vă voi 

da banii înapoi. 

Sunt bani de sânge, necuraţi. Nu 
ne vom atinge de ei. Învăţătorul tău va muri 
înainte de sfârşitul zilei. Nu ai motiv să te 

temi de nimic. Poate că te vom folosi tot pe 
tine la  prinderea celorlaţi ucenici.

Luaţi-vă banii. Nu îi 
vreau. Nu pot trăi cu 
vinovăţia aceasta. 

 PING!

Prostul!

Nu pot trăi cu 
povara asta. 

Matei 27:3-6

 PING!CLING!
CLING!
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Dumnezeule, 
ce se întâmplă 

cu Mine?

L-am văzut,
 dar nu am putut 
face nimic să îl 

opresc. 
Haideţi repede, 
să tăiem funia; 
poate că încă 

e viu!

Dar chiar în timp ce se 
urcau ei în copac, sufletul 

lui Iuda plonja deja în 
focul osândei veşnice. 

Când îi dau drumul,
va trebui să îl prinzi,

ori va cădea în
râpa aceea.

Matei 27:5; Faptele Apostolilor 1:18

Cum de nu
 mi-am putut 

controla pofta?

Poate că 
moartea îmi 

va aduce pace... 
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E prea departe
 spre prăpastie!

Ce dezastru!
Trupul a plesnit şi
măruntaiele i sau

împrăştiat
peste tot!

Pfui! Mi-e 
greaţă.

Ce mi-aţi adus aici,
alt eretic? Luaţi-L şi

judecaţi-L după
legile voastre.

Merită să moară, altfel nu ţi
 L-am fi adus. Ne-ai luat dreptul 

de a ucide cu pietre un 
blasfemiator; de aceea, am venit 

să îţi cerem permisiune. 
Ce crimă a 

comis?

Pretinde că
 e Împărat. Eşti Tu 

Împăratul 
iudeilor?

Împărăţia Mea nu este 
din aceasă lume. Dacă ar fi de 

aici, slujitorii Mei ar lupta 
să-Mi păstreze viaţa. 

Deci eşti un 
Împărat, nu?

Eu am venit în
 această lume să 

mărturisesc despre adevăr. 
Oricine  este din adevăr, 
ascultă cuvintele Mele.

Nu a făcut nici o 
crimă vrednică de 
moarte. Ce vreţi să 

fac cu El?

Răstigneşte-L! 
Răstigneşte-L!

Luaţi-L şi 
biciuiţi-L!

Zaharia 11:12-13; Matei 27:8; Marcu 15:14; Luca 23:1-4; Ioan 18:29-38; Faptele Apostolilor 1:18

Aceasta a fost de asemenea 
prevestit de profeţi. 
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De câte ori să 
Îl biciuiesc?

Biciul cu nouă cozi este un bici cu
mâner de lemn, lung cam de 4,5m,
cu nouă curele de piele lungi cam
de 1 m, cu pietre ascuţite sau oase

sau bucăţi de metal legate la
fiecare capăt.

Au cerut să Îi 
dea maxim: 

treizeci şi nouă 
de lovituri. 

Vom vedea cât
 de tare este 
predicatorul.

Mai tare!

Unde sunt 
prietenii Lui 

acum?

N-a cerşit milă.

Asta probabil Îl va
ucide şi va termina 

cu minunile.

Treizeci şi cinci

Treizeci şi şase Treizeci şi şapte Treizeci şi opt Treizeci şi nouă

Luca 23:11; Ioan 19:1

Aauuuu!

POC!

Aauuuu!

POC!
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Ei bine, întotdeauna 
mi-am dorit să 

biciuiesc un rege. 

Spatele Lui 
arată 

dezastruos.

A spus că e 
Împărat. Atunci 
îmbrăcaţi-L cu 
haina aceasta 

purpurie.

Un împărat 
are nevoie de
 o coroană.

Ha ha ha! 
Coroana asta e 

numai bună.

Auu!

Uite, ţine 
sceptrul, 

Maiestate!
 Ha ha ha!

Apăsaţi bine 
coroana pe
 capul Lui.

Te încoronăm 
Împărat peste 
întreaga lume!

Aaauuuuu!

 Acum, stai 
drept în 
picioare.

Ţine sceptrul 
sus, Împărate. 

Ha ha! 
Trăiască 

Împăratul!
Da, până la 

asfinţit dacă este 
norocos. 

Ioan 19:1-3
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Un împărat 
roman nu are 

barbă.

Acum seamănă 
cu un rege.

Dar nu-i deloc
amuzant; nici măcar 
nu cere milă. Să-L

ducem înapoi 
la Pilat.

Iată Împăratul 
vostru!

Nu avem nici un 
alt împărat, în 

afară de Cezar.

Priviţi-L.
Ce vreţi să
fac cu El?

Răstigneşte-L! 
Răstigneşte-L!

Puteţi să Îl luaţi
 şi să Îl răstigniţi. 
Eu nu găsesc nici

 o vină în El. 

Cum nu găseşti 
nici o vină? 

Pretinde că e Fiul 
lui Dumnezeu.

Fiul lui Dumnezeu? 
Aduceţi-L la mine.

Psalmul 22; Isaia 50:6, 53:5, 7; Luca 23:13-22; Ioan 19:4-8
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Cine eşti? De ce nu
îmi răspunzi? Nu ştii că am

putere să Te omor?

Nu ai avea nici o
putere dacă Tatăl Meu
de sus nu ţi-ar fi dat-o.

Vă spun: nu găsesc
 nici o vină în Omul 

acesta. Eu Îl voi 
elibera.

Dacă Îl
eliberezi, nu

eşti prieten cu
Cezarul.

Răstigneşte-L! 
Răstigneşte-L!

Luaţi-L şi faceţi cum
 doriţi. Voi întocmi actele 

pentru condamnare. Dar eu 
sunt nevinovat de sângele 

acestui Om neprihănit.

Răstigneşte-L 
pe impostorul 

acesta!

Unde sunt 
minunile Tale 

acum?

Matei 27:24; Ioan 19:9-17
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BUF!
BANG!

Nu cred că mai 
rezistă mult.

Ridică-te, dacă 
nu, te biciuiesc.

Hei, tu! Ajută-L
pe Omul ăsta să
Îşi ducă crucea.

De ce eu?

 Ce a 
făcut?

A iubit pe
 toată lumea.

O, Isuse, ne 
pare aşa 
de rău.

Fiice ale Ierusalimului, nu
 Mă plângeţi pe Mine. Plângeţi-vă

 pe voi şi pe copiii voştri, pentru că va 
veni vremea când cei din Ierusalim 

se vor ascunde de frică şi se
 vor ruga să moară.

Isus Şi-a dus crucea până la locul 
răstignirii. Mai erau doi tâlhari 

care îşi duceau crucile în acea zi.

Erau mulţi oameni care încă Îl 
iubeau pe Isus şi Îl respectau, 

dar le era teamă să spună ceva.

Matei 27:32; Luca 23:26-33

BUF!
BANG!
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Poc!

Uite, bea asta, 
îţi va amorţi 

durerea. 

Nu, trebuie să 
fac voia Tatălui 

Meu.

Încă mai crede că e 
Fiul lui Dumnezeu. 

Întindeţi-L.

Adu ciocanul 
şi cuiele.

Tineţi-L strâns acum.
Se va zbate enorm la primele

lovituri. Trebuie să Îl ţineţi
ferm până intră cuiul

între oase şi lemn.

Nu! Fiul 
meu!

Ceva în legătură 
cu nişte profeţii 
vechi. Cine ştie?

Ceva legat de 
nişte profeţii 

vechi. Cine ştie?

Psalmul 22; Isaia 52; Matei 27:33-34

BANG!BANG!

Poc!
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Tineţi-I picioarele bine.
E nevoie de câteva

lovituri bune până ce
intră cuiul între oase.

O, Maria, nu
 cred că mai pot 

suporta să privesc. Nu mi-am 
imaginat 

vreodată că 
lucrurile vor lua 

o asemenea 
întorsătură.

Trageţi,
 idioţilor. N-ar strica un 

pic de ajutor, 
porcilor leneşi.

Ioan, mă 
bucur că eşti 

aici. E groaznic.

Noi toţi L-
am părăsit. 

Tată, iartă-i că 
nu ştiu ce fac. 

Zaharia 13:6; Luca 23:32-34
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Iată hainele
Lui. Eu o voi lua

pe asta.

Nu, n-o vei lua. O 
vom rupe în patru.

Dăm cu zarul 
pentru ea. 

Scriptura a prezis că îşi vor 
împărţi hainele între ei şi pentru 

cămaşa Lui vor trage la sorţi. 

Cel care are 
scorul cel 
mai mare, 
acela o ia.

I-a mântuit pe alţii, 
dar pe Sine nu se 

poate mântui. Hei, Isuse, spuneai 
că poţi distruge templul
 şi să îl refaci în trei zile. 

Salvează-Te pe Tine Însuţi 
şi dă-Te jos de pe cruce.

Hristosul, Împăratul 
lui Israel, să se dea 
jos de pe cruce ca 

să vedem şi să 
credem în El.

S-a încrezut în Dumnezeu 
că Îl va scăpa. Să Îl scape 
Dumnezeu acum, întrucât 

Şi-a găsit plăcerea în 
Dumnezeu. Şarlatanul!

Psalmul 22:18; Matei 27:39-43; Ioan 19:23-24

Pe asta nu o 
putem rupe în 

bucăţi. E împletită 
dintr-o singură 

ţesătură.

Leo, uite, picură 
sânge pe tine.
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Poftim, bea 
asta şi îţi va 
stâmpăra 
durerea. 

Nu.

Dacă eşti Fiul lui 
Dumnezeu, dă-te jos de 
pe cruce şi îi vom omorî 

pe romanii ăştia.

De ce vorbeşti atât 
de urât? Nu te temi de 
Dumnezeu, nici măcar 

în ceasul morţii?

Noi merităm 
această pedeapsă, 

dar acesta este 
Isus. El nu a făcut 

nimic rău. 

Isuse, adu-Ţi 
aminte de mine 
când vei veni în 
împărăţia Ta! 

Chiar astăzi 
vei fi cu Mine

 în rai. 

Ioan, să ai grijă 
de mama Mea. 

Voi avea.

O, Isuse,
 de ce?

Psalmul 69:21; Luca 23:36-43; Ioan 19:25-27
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Cerul s-a întunecat ca noaptea şi a rămas
aşa trei ore, în timp ce Isus atârna pe

cruce. A fost ceasul întunericului. Omul Isus
Hristos murea pentru păcatele lumii.

Fiindcă povara
păcatelor a căzut în 

întregime asupra
lui Isus, El a strigat:

Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, de 

ce M-ai părăsit?

Tată, în mâinile
 Tale Îmi 

încredinţez 
duhul. 

O, Ioan, moare! 
Nu pot să cred
 că într-adevăr 

moare.

S-a isprăvit!

Şi apoi a 
murit.

Matei 27:45-50; Luca 23:44-46; Ioan 19:30; 2 Corinteni 5:21

Dumnezeu L-a făcut păcat pentru noi. Dumnezeu L-a făcut păcat pentru noi. 
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BANG

Şi deodată, s-a pornit 
un mare cutremur.

Din cauza acestui
 Isus, Împăratul 
iudeilor. Era un 

făcător de minuni.
Ce se întâmplă? Întâi,

cerul se întunecă întocmai 
ca noaptea, iar acum

pământul se cutremură.

Acum nu mai 
face minuni. E 

mort. 

Se luminează din
 nou. Ce zi ciudată!

Da, şi asta se 
întâmplă chiar după 
ce acest Om a murit.

Cu adevărat, 
acesta a fost Fiul 

lui Dumnezeu.

Ni s-a dat ordin să le
zdrobim picioarele. Vor să fie
morţi şi să fie luaţi de pe cruce

înainte de apusul soarelui.
Mâine este una din zilele

 lor sfinte.

Nu-i nevoie să le
zdrobeşti pe ale Lui. A murit deja. Ştii ce a spus

înainte să moară? L-a rugat pe Tatăl Lui
să ne ierte pentru că L-am omorât. Se

spune că a fost un Om sfânt
care făcea minuni.

A fost prevestit că va muri 
pe cruce, dar nici un os din 
trupul Său nu va fi zdrobit. 

Şi aceasta s-a împlinit.

Psalmul 34:20; Zaharia 12:10; Matei 27:54; Ioan 19:31-37

Aşa că soldaţii L-au omis pe Isus 
şi au continuat să zdrobească 

picioarele tâlharilor.

BANG
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Cel puţin nu
 I-au zdrobit 
picioarele. 

Maria, merg să văd 
dacă pot găsi pe cineva 
să ne ajute să-L pregătim 

pentru înmormântare. 

Sabatul începea la apusul
soarelui şi era deja târziu.
Trebuiau să se grăbească 

cu pregătirea trupului 
pentru înmormântare.

Iosif, un om bogat, 
care nu făcea parte 
din cei doisprezece 

ucenici, a oferit 
mormântul lui pentru 
a-L îngropa pe Isus. 

Va fi Sabatul
curând. Îl vom

pune în mormântul
meu nou.

Ce frumos din
partea ta, Iosif. Eşti
un prieten minunat.

Ioan 19:31,38
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Domnule, înşelătorul
acesta pe care L-ai
răstignit, a spus că
după trei zile în 

mormânt va
învia din nou.

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

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

Ne-a spus şi aseară.

Mişcaţi-vă. Se 
face târziu.

Nu am avut timp
 să pregătim 

miresme pentru trup.

Ne vom întoarce
după ce trec zilele

de Sabat.

Dar aceasta va
fi peste trei zile!

E tot ce
 putem face. 

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

Preoţii s-au 
reîntors
la Pilat.

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

prevină aceasta.

Voi trimite gărzi. 
Asiguraţi-vă că 
mormântul este 

bine întărit. 

Să fiţi atenţi ca 
nimeni să nu rupă 
această pecete.

Nimeni nu 
poate trece 
de oamenii 

mei.

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

putea dispărea cumva. Nu 
ne-a dispărut niciodată

 nici un cadavru, nu-i aşa, 
bărbaţilor?

Ha ha ha!
Trei zile după

înmormântarea lui Isus.

Aceasta e prima 
oară când păzim 

un om mort.

Se va lumina curând 
şi vom ieşi de la post.

Se va lumina 
curând. Să ne grăbim. 

Acum sunt mai mult 
de trei zile.

Aş fi vrut să fi 
făcut lucrul 

acesta
mai devreme.

Vaaaiiii!

Matei 28:1-2; Luca 24:1

E cutremur 
din nou!
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E un 
cutremur 
puternic.

Auziţi cum ţipă
bărbaţii aceia!

Probabil că
cineva e rănit. AAHHH!

Ce...?

E un 
dumnezeu! Mişcă 

piatra!

Ne va 
omorî!

Dumnezeule, 
ai milă!

Nu mă
 lăsaţi singur! 

Dumnezeule, ai milă!

Nu se 
poate!

Fugiţi să vă 
scăpaţi 
vieţile!

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

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

Piatra aceea e aşa 
de mare. Cum vom 

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

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

 va mirosi urât.

Ele nu ştiau că soldaţii 
păzeau mormântul.

Cineva a 
înlăturat deja 

piatra!

Trupul a dispărut. 
Mormântul e gol!

Oh! Cine eşti?
Unde este trupul

lui Isus?

Acolo sunt 
fâşiile de

înmormântare!

Veniţi să vedeţi locul unde
zăcea şi apoi mergeţi şi

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

Isus e viu! Spui 
că a înviat din 

morţi, ca şi Lazăr!

Grăbiţi-vă,
trebuie

 să mergem şi
 să le spunem 

ucenicilor.

 

Isus 
e viu!

Acei
bărbaţi sunt

îngeri!

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

mormânt.

Isus nu e acolo, 
dar au fost nişte 

îngeri acolo.

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

Îngerii au spus că Isus 
se va întâlni cu voi

în Galileea.

Petre, unde 
mergi?

La 
mormânt.

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

Ioan, 
aşteaptă-mă! 
Nu pot alerga 

aşa de 
repede ca 

tine.

E gol!
Ce 

înseamnă 
asta?

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

Nu, nu se 
poate.

Dar unde sunt îngerii? 
Probabil că femeile 

au avut vedenii.

Aţi văzut bărbaţii 
aceia îmbrăcaţi 

în alb?
Nu au fost 
bărbaţi,

îngeri, nimic. I-a
dispărut trupul.

Puf, 
puf!

Femeie, de 
ce plângi?

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

Maria!

Învăţătorule!
Maria, nu Mă ţine

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

spune ucenicilor ce ai
văzut şi că îi voi întâlni

în Galileea.

Domnul meu, 
eşti viu!

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

răstignit.

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

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

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

Tulbură pe toată 
lumea.

Noi ne întoarcem 
înapoi la Emaus. Nu 

mai avem ce să 
facem aici.

Aceasta e 
a treia zi.

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

dacă oricum  
intenţiona să învieze 

din morţi?

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

făcut  totul în
secret, nu-i aşa?

Pot să
 merg cu 

voi?

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

Sigur, e o zi 
frumoasă de 

plimbare.

V-am auzit vorbind 
între voi. Păreţi trişti.

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

Isus din Nazaret?

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

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

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

vreun înger, deşi
 trupul lipsea.

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

aceste lucruri înainte să Îşi instaureze 
împărăţia Sa glorioasă?

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

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

David.

Profetul Zaharia spunea
 că Salvatorul va fi 

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

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

junghiere şi că va muri şi 
va fi îngropat în mormântul 

unui om bogat.

Profetul spunea că 
Hristos va deschide 
ochii orbilor şi va 

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

ca Mântuitor.

Extraordinar!

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

52:13-14, 

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

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

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

este bine dovedită
de Sfintele Scripturi.

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

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

 Isus s-a şi născut. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un legământ nou.

El va fi Judecător şi va
guverna un Israel reînnoit,

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

genunchi se va închina înaintea
Lui şi orice limbă va mărturisi

că El este Domnul.

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

au spus femeile că 
îngerii le-au anunţat că 

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

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

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

Domnule, am fi onoraţi 
dacă ai rosti dumneata 
binecuvântarea peste 

pâine.

Binecuvântat să fii Tu, 
Doamne, Dumnezeul nostru, Împăratul 

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

pâine, Ţie Îţi mulţumim.

Luaţi şi 
mâncaţi.

Isuse! 
Tu eşti.

Învăţătorule!

A dispărut!

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

Luca 24:28-32

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

Să ne întoarcem la
 Ierusalim şi să le spunem 

ucenicilor. 
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În acelaşi timp, 
înapoi

în Ierusalim.

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

I-am furat trupul.

Dintr-un
pluton întreg de 

soldaţi?

El a spus că va 
învia a treia zi.

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

cuielor din mâinile
Sale.

E un duh!

E Isus!

Ajutor!

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

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

Tu eşti Domnul 
meu şi 

Dumnezeul meu.

Toma, tu eşti aşa 
de binecuvântat 

pentru că ai văzut şi 
ai crezut, dar cei care 

nu Mă vor vedea şi 
totuşi vor crede vor fi 

cu mult mai 
binecuvântaţi.

Daţi-Mi ceva de 
mâncare. Am multe 

lucruri să vă învăţ şi voi 
mai fi cu voi doar 

câteva zile.

Învăţătorule!

Isuse!

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

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

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

Evanghelia se va predica în
 numele Lui la toate neamurile,

 începând  din Ierusalim. 

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

 da putere să predicaţi 
Evanghelia.

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

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

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

până la sfârşitul veacului. 

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

Eu, să fiţi şi voi. 

Matei 28:18-20; Luca 24:44-49; Ioan 14:2-4
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Mergeţi la Ierusalim 
şi aşteptaţi ca Duhul 

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

Meu. Se înalţă
 la cer!

Merge înapoi 
la Tatăl Său.

 Eu sunt cu voi 
întotdeauna până
 la sfârşitul zilelor.

A plecat. A mers 
înapoi în cer.

De ce priviţi 
spre cer încă?

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

 L-aţi văzut azi plecând. 

 S-a reîntors la 
Tatăl Lui în cer.

Mergeţi înapoi
 la Ierusalim şi 
aşteptaţi Duhul 
Sfânt să vină. 

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

Ce? Cine
 este acela? Sunt aceiaşi îngeri

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

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

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

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

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

Ei au fost umpluţi
cu Duhul Sfânt şi au

început să Îl slăvească
pe Dumnezeu în

limbi diferite, pe care nu 
le cunoşteau.

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

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

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

Vorbesc şi limba 
mea. Cum au 

învăţat oamenii 
aceştia toate 

aceste limbi aşa de 
bine? Nu sunt 

oameni educaţi.

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

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

răstignit, Dumnezeu L-a
înviat din morţi.

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

Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului 

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

să vadă putrezirea.”

1000 

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

 răstignit, Domn şi Hristos.

Ce să facem,
având în vedere că noi

L-am răstignit pe 
Hristos?

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

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

primi darul Duhului Sfânt. 

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

Isus e
 Domn.

Cred în
 Isus. 

Botează-mă!

Parcă numai ieri
 era Isus aici cu noi. 

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

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

la o oră la alta.

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

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

un sărman olog!

Petru, eu nu am
 bani deloc. Tu ai ceva 

monede la tine?

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

să îi dăm.

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

şi umblă. 

Nu fi nemilos cu el. 
Omul e olog din 

naştere. Nici măcar
 nu are picioare.

Isus Hristos
te-a vindecat.

Haaa!

Doamne, 
Dumnezeule 
Atotputernic! Îi cresc 

picioarele!

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

Slavă lui 
Dumnezeu! 
Mulţumesc,

 Isuse!

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

Picioarele îi erau 
uscate complet.

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

fost răstignit.

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

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

Prin credinţa în numele Lui a 
fost acest om vindecat.

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

lucruri se vor întâmpla.

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

 în Isus şi urmaţi-L.

Schimbaţi-vă 
gândurile cu privire
 la Isus şi deveniţi 

ucenicii Lui, ca să vi se 
şteargă păcatele.

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

şi pe Ioan.

Nu au 
făcut 

nimic rău.

Nu este legal să-i 
stârniţi pe oameni 
împotriva religiei 

noastre.

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

ologi pe motiv
că umblă.

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

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

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

oameni o dată.

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

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

răstignit pe
 liderul lor.

Atunci îl vom omorî
din nou pe El şi pe

toţi cei ce Îl urmează.

Ei susţin că
 El nu e mort.

Ei bine, atunci 
aceia doi vor fi 

cu El curând.

Ei spun că
El este cu Tatăl

în cer acum.

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

 aţi făcut aceasta?

Acest bărbat a fost vindecat în 
numele lui Isus Hristos 

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

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

ajuns să fie pusă în capul
unghiului clădirii.”

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

oamenilor, în care trebuie 
să fim mântuiţi.

Aceşti oameni sunt fără
şcoală. Nu au fost

niciodată educaţi, şi totuşi
citează profeţii fără 

greşeală.

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

 Avem o problemă aici.

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

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

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

aceasta despre înviere*.

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

decât de Dumnezeu; noi
 trebuie să vorbim despre 

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

Scoateţi-i 
afară de aici!

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

au crezut în Isus şi au fost 
botezaţi în apă.

Biserica a devenit 
o familie de mii de 

oameni, plini de 
dragoste şi pace.

Ai auzit vestea
 bună despre Isus 

Hristos?

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

De când familia 
mea a crezut în Isus 

Hristos, pentru 
prima oară, e pace 

în casa noastră. 

În biserică, femeile 
erau tratate cu 

respect şi demnitate.

Creştinii cântau în 
timp ce lucrau.

Numărul creştinilor creştea 
cu miile şi îşi

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

pe care îi întâlneau.

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

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

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

pe care a dat-o lui Avraam.

Ştefan, nu
te face de râs.

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

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

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

mâna Mea toate aceste lucruri?”

Vorbeşti împotriva 
templului nostru!

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

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

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

Ştefan,
 tu te numeşti 

iudeu?

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

când L-au răstignit romanii?

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

Dumnezeu. Oh! Ce glorie!

Astupaţi-vă
 urechile! Nu ascultaţi 

o asemenea 
blasfemie!

Scoateţi-l
 afară

 din cetate şi 
omorâţi-l cu

 pietre!

Merită să 
moară!

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

Isus va fi Domn
 şi după ce mă veţi 

ucide cu pietre.

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

pietre.

Blasfemiatorul!

A hulit religia noastră. 
Noi spunem că 

trebuie să moară. Saul,
avem sprijinul 
autorităţilor?

Voi semna actele pentru 
condamnarea lui. El este unul 

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

trebuie să înceteze. Să fie 
omorât cu pietre!

Saul, 
păzeşte-mi 

haina.

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

Faptele Apostolilor 7:58-59
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Omorâţi 
blasfemiatorul!

Să terminăm 
odată cu oamenii 

lui Isus!

Acesta e
doar

începutul!

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

excepţia apostolilor. 

Fariseul Saul lupta
împotriva bisericii,

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

Mai sunt aici 
urmaşi ai lui 

Hristos?

Nu-l lovi 
pe tata !

Pune mâna 
şi pe femeia 

aceea.

Faptele Apostolilor 7:59-8:3

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

un înger i-a vorbit. 

Filip, ridică-te şi
coboară spre sud,

pe drumul care duce
de la Ierusalim la

Gaza.

Nu ştiu de ce Mă
 trimite acolo, dar dacă 

Dumnezeu spune să 
merg, voi merge.

Acesta pare 
a fi locul. Acum, 

Doamne, ce 
să fac?

Doamne, 
ce doreşti?

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

 ales să fie al Tău?

 Doamne, pentru 

Du-te şi 
ajunge 
carul.

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

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

întorcea în Etiopia şi citea Scriptura.

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

Vii de la 
Ierusalim?

Ai recunoscut pasajul
 pe care îl citeam. Dar 

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

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

niciodată pace. 
Dumnezeu părea 
atât de departe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tocmai ai venit de la
Ierusalim, deci ştii că,

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

Isaia a profeţit că Isus
va suferi răni ca să

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

am meritat-o,
va cădea peste Isus.

Versetul 7 este o
 profeţie că atunci când 

Isus va sta înaintea 
judecătorilor Săi, nu

 Se va apăra.

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

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

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

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

 El plătea pentru neascultarea noastră.
Versetul 8 spune că

a fost luat prin apăsare, 
urmând să fie

omorât ca să plătească
pentru păcatele
poporului Său.

Versetul 9 spune
 că Isus va fi îngropat 

la un loc cu cei
 bogaţi şi cei răi. 

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

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

ca sufletul Său să plătească 
pentru păcat.

Versetul 10 vorbeşte 
despre învierea Sa şi 

despre lucrarea pe care 
o va face după aceea.

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

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

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

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

Păcat
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Am auzit cărturari şi preoţi 
vorbind despre profeţiile 

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

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

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

ca Dumnezeu să domnească în inimile lor.

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

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

venit de la Dumnezeu.

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

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

răstignirea ca pedeapsă 
capitală?

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

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

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

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

este Mesia, Salvatorul lumii.

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

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

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

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

timp ce vor împărţi celelalte haine între ei.

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

Psalmul 22
 este o profeţie 
referitoare la 

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

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

devin ucenicul Lui.

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

Uite apa!
mă împiedică să 

fiu botezat?

 Ce 

Oh, da!
 Cred!

Te botez în
 numele Domnului şi 
Salvatorului nostru, 

Isus Hristos. 

Slavă lui 
Dumnezeu!

Unde a
 plecat omul?

A dispărut!

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

am aflat despre Mesia. 

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

creştinilor au fost omorâţi de musulmani. 

Faptele Apostolilor 8:36-39
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De teamă pentru vieţile lor, 
creştinii se întâlneau în secret, 

ca să audă Cuvântul lui 
Dumnezeu citit şi să cânte 

cântări de laudă.

Isus a spus: „Dacă voieşte cineva să vină
după Mine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.”

Aceasta înseamnă că trebuie să ne ducem crucile
pe dealul răstignirii, dacă asta ni se cere.

Acum, în Psalmul 22 găsim scris...

Dragi prieteni, Domnul nostru a
 suferit ca să ne ierte păcatele. Nu 
este de mirare dacă va trebui să 

suferim şi noi pentru El. Nu vă miraţi 
de persecuţia prin care trecem.

Doamne,
 fii cu noi. E criminalul 

acela, Saul.

Staţi pe loc! Această religie
 străină nu va fi permisă. Voi 

huliţi pe părinţii noştri şi neamul 
nostru. Sunteţi nebuni! Ori vă 

lepădaţi, ori veţi muri. 

Puneţi mâna 
pe liderul lor. 
Le vom da o 
lecţie prin el.

Ne-am săturat de
 Mesia ăsta al vostru.

 De ce vă închinaţi unui 
tâmplar mort?

Domnul nostru,
 Isus, e viu şi El e 

Creatorul 
universului.

Probabil că-ţi vei
schimba părerea 

când o vom arunca pe
soţia ta în închisoare,
să putrezească acolo.

Nu! Nu
 nevasta mea!

Trosc!

Matei 16:24; Marcu 16:24; Faptele Apostolilor 9:1-2

Trosc!
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Iată încă unul 
care îl iubeşte 

pe Hristos.

Când am devenit
creştini, ştiam că

aceasta s-ar putea
să se întâmple.

Da, trebuie să ne
 rugăm pentru el.

 Rugaţi-vă ca Dumnezeu 
să îi înmoaie inima şi să îl 

determine să vadă 
adevărul. 

Amintiţi-vă: unii 
dintre noi ne-am 
îndoit la început. 

E fariseul acela,
 pe nume Saul. El 

răspândeşte ură şi 
moarte.

Saul este 
prea plin 
de ură. 

Ei bine, Saul, cred că 
ai curăţat Ierusalimul de 

secta aceasta a 
urmaşilor lui Isus. 

Nu, cu cât omorâm mai mulţi 
sau îi aruncăm în închisoare, cu 

atât se înmulţesc. S-au împrăştiat
 prin alte oraşe. Sinagogile din 

Damasc sunt pline de ei. 

Îţi voi da 
împuternicire pentru 
arestarea lor şi vei 
putea să mergi la 

Damasc. 

Voi pleca 
chiar 
acum.

Saul credea că era de datoria lui să îşi apere 
religia şi poporul de alte credinţe. Dar îl deranja 
că aceşti creştini aveau o pace şi o încredere pe 

care el nu o experimentase niciodată.

Deodată, o lumină mai 
strălucitoare decât soarele
 a apărut în faţa lui Saul.

Saule, Saule, de
 ce Mă prigoneşti?

Eu sunt Isus, pe
 care Îl prigoneşti prin 
faptul că îi pedepseşti

 pe urmaşii Mei.

Cine eşti Tu,
Doamne, pe care Te

prigonesc?

Doamne, ce 
vrei să fac?

Ridică-te. Du-te în 
cetate şi ţi se va spune 

ce trebuie să faci. 

Calul lui Saul s-a speriat atât 
de tare încât l-a azvârlit în 
drum şi a luat-o la fugă. 

Faptele Apostolilor 9:1-6
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Aţi auzit 
vocea aceea?

Da, dar nu
 am înţeles ce 

a spus. 

Nici eu. A 
semănat cu 

un tunet.

Nu mai văd!
 Ajutaţi-mă! Nu mai 
văd. Duceţi-mă în 

cetate! 

Numele meu e Anania.
 Isus mi-a vorbit într-o vedenie
 şi mi-a spus să vin la tine şi 

El îţi va reda vederea.

Sunt 
întradevăr

orb.

În numele lui Isus
Hristos, primeşte-ţi

vederea.

Văd!
 Isus a făcut aceasta? 
Spune-mi mai multe 

despre Isus. 

 Şi spui că Astfel, Anania a deschis 
Sfânta Scriptură şi i-a arătat 
lui Saul profeţiile despre Isus. 

Da, am fost atât de prost.
 Toate acestea au fost acolo în 

Scriptură, dar am fost orbit de zelul 
meu religios. Vreau să fiu botezat

 şi să devin urmaş al lui Isus. 

Dumnezeu a 
schimbat numele 
lui Saul în Pavel. 

Faptele Apostolilor 9:7-19

A fost vocea
 lui Dumnezeu!
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Saul, acum numit Pavel, a devenit un om nou cu un mesaj 
nou. El nu mai umbla să îi omoare pe creştini, ci acum voia 

să îi convingă şi pe alţii să creadă în Isus Hristos. 

Vă înţeleg îndoiala.
 Nici eu nu am crezut, dar
 vă spun, Isus din Nazaret 
a împlinit toate profeţiile 

vechi referitoare la
 Mesia al nostru. Dar cea mai 

mare dovadă e 
aceea că Dumnezeu 

L-a înviat din
 morţi. 

Ce nebun eşti! Cum
 putea Mesia să se lase 

omorât de duşmanii noştri?

Dumnezeu, de asemenea, voia să ajungă 
şi la neamuri. Era un soldat roman care Îl

căuta pe Dumnezeu prin rugăciune.

Dumnezeule, ştiu că Tu eşti
 singurul Dumnezeu, Creatorul tuturor 
oamenilor. Religia poporului meu e 
coruptă şi nu aduce pace. Arată-Mi

 calea Ta şi voi umbla pe ea.

Cine? Cum? 
Cine eşti tu? 
De unde ai 

apărut?

Rugăciunile tale au fost
 ascultate. Am fost trimis de 

Dumnezeu. Trimite nişte oameni la 
Iope, la un tăbăcar, numit Simon, a 
cărui casă e lângă mare. Acolo, vor 
întreba de un om, numit Petru. El va 

veni aici şi îţi va spune adevărul 
despre Dumnezeu.

Dumnezeu a 
adus pacea 

prin sângele de
la cruce.

Petru, stăpânul nostru, e un om 
foarte religios, un om bun, dar e 

neliniştit din cauza multor lucruri. Se 
roagă tot timpul şi dă bani săracilor, 

dar nu e împăcat cu Dumnezeu.

Ce înseamnă 
aceasta?

Voi explica 
stăpânului 

vostru.

Sutaşul îl întâmpină 
pe Petru la poartă 

şi i se închină.

Ridică-te. Nu te închina
 înaintea mea. Şi eu sunt om ca

 şi tine. Adună-i pe toţi împreună 
şi vă voi spune vestea bună.

Aceasta e o zi minunată. 
Dumnezeu l-a trimis pe Petru, 
unul din ucenicii lui Isus, să ne 

vorbească despre El.

Da, am umblat cu Isus trei ani şi jumătate.
 L-am văzut răstignit şi L-am văzut după ce a înviat din 
morţi. Eram 500 dintre ai noştri adunaţi împreună la un 
loc, când ne-a predicat, după învierea Sa. A mâncat cu 
noi şi L-am atins cu mâinile noastre. El ne-a învăţat să 
iubim pe duşmanii noştri şi să ne rugăm pentru cei ce 

ne prigonesc. El a trimis Duhul Său...

Faptele Apostolilor 9:20-22, 10:1-27, 38-41

El a fost Mielul lui 
Dumnezeu, care 
ne ia păcatele.
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Sutaşul Corneliu şi toată casa 
lui au crezut evanghelia lui 
Isus Hristos şi toţi au fost 
botezaţi în aceeaşi zi.

Pavel a intrat în sinagoga
din Antiohia şi a predicat
iudeilor în ziua de Sabat.

Voi mă cunoaşteţi. Am prigonit pe
 creştini până acolo că-i omoram, dar Isus mi 
S-a arătat într-o lumină orbitoare şi printr-un 
glas ca de tunet mi-a spus să predic Cuvântul 

Lui. Am studiat pasajele din Scriptură 
referitoare la Mesia şi am descoperit că

 Isus a împlinit toate profeţiile. 

Dumnezeu a spus că îi va ridica
 lui David un Fiu, care va fi Salvatorul lui 

Israel şi că conducătorii din Ierusalim
 Îl vor condamna la moarte. 

În Psalmul 2, este scris: 
„Tu eşti Fiul Meu, astăzi

 Te-am născut.”

Alt Psalm spune că Dumnezeu
 nu va îngădui ca Sfântul Lui să vadă 

putrezirea. Această profeţie înseamnă 
că, deşi El va muri, trupul Său nu va 

ajunge putrezirea. Să se ştie astăzi că în 
Isus avem iertare deplină de păcate, 
lucru pe care Moise nu l-a putut da. 

Dumnezeu
 L-a trimis pe Isus să 
fie o lumină pentru 
neamuri,Mântuitorul 
tuturor popoarelor. 

Neamuri!? 
Neamurile sunt 
necurate. Ele nu 
pot fi părtaşe la 
credinţa iudeilor. 

Tu huleşti! Isus nu a fost
 un fiu legitim. Circulă 

zvonuri că mama lui a fost 
însărcinată înainte să se 

căsătorească.

Ai putea fi
 omorât cu pietre 

pentru aceste  
erezii.

Din moment ce respingeţi
 vestea bună a vieţii veşnice, vom 
duce mesajul neamurilor, exact 

cum au spus proorocii.

Psalmul 2:7, 16:10; Faptele Apostolilor 2:27, 10:47, 13:35, 14:34
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Când a fost clar pentru Pavel că
iudeii, ca naţiune, vor continua
să Îl respingă pe Hristos, el şi-a

concentrat eforturile asupra neamurilor,
celorlalte naţiuni, nu Israel.

Slavă lui Dumnezeu
şi Fiului Său, Isus.

Mântuirea a venit la
neamuri!

Vorbeşte-ne 
mai mult despre 

profeţiile 
privitoare la

 Isus. 

Mulţi oameni dintre neamuri 
au crezut Evanghelia şi au 

continuat să trăiască în 
harul lui Dumnezeu. 

Pavel, 
botează-mă!

Barnaba, dacă
 eu cad, tu să alergi

 mai departe. Să 
nu te opreşti!

Iudeii s-au înfuriat şi i-au alungat pe 
Pavel şi pe Barnaba din cetatea lor, 

ameninţându-i cu moartea dacă se vor 
mai întoarce. Astfel, Pavel şi Barnaba au 

plecat în Asia, ducând vestea bună 
tuturor celor pe care îi întâlneau.

În Listra, iudeii l-au 
împroşcat pe Pavel cu 
pietre şi i-au aruncat 
trupul în afara cetăţii.

Dumnezeule, 
iartă-i. L-au 

omorât pe Pavel.

Faptele Apostolilor 14:18-20
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Dar Dumnezeu a făcut 
o minune şi l-a ajutat 
pe Pavel să se ridice.

Nu încă, Dumnezeu mi-a descoperit
 că va trebui să sufăr mult pentru numele 

Lui, şi acesta e numai începutul. Să ne 
întoarcem în cetate.

Tu, Doamne, eşti 
vrednic să primeşti 
gloria, cinstea şi 

lauda...

La Filipi din Macedonia, Pavel şi Sila 
au fost bătuţi cu 39 de lovituri şi apoi 
închişi. În ciuda suferinţei lor, inimile le 

erau pline de bucurie şi la miezul nopţii, 
cântau cântări de laudă lui Dumnezeu.

În anii următori, Pavel a
fost bătut cu nuiaua în trei

rânduri. Totuşi, a continuat să
predice pe Hristos.

Jap!

Faptele Apostolilor 14:19-20, 16:23-25; 2 Corinteni 11:24-25

Jap!

Ahhh! 
Isus e
Domn!

Pavel,
credeam

că ai murit!
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Cum Pavel călătorea din loc în loc 
predicând, de trei ori s-a scufundat 

corabia cu care călătorea.

Odată, a plutit în
mare timp de o zi şi o noapte,
până când a trecut o corabie

pe acolo şi l-a salvat.

Dar a continuat
 să predice.

Pavel a îndurat boală, frig, căldură,
foame şi tot felul de lipsuri, în
vreme ce călătorea prin lume,
spunând oamenilor despre Isus.

Doamne, vindecă-mi 
trupul, ca să pot să 

merg şi să predic şi în 
următoarea cetate. 

Pavel a mers din cetate în cetate, vorbind împotriva 
idolatriei şi aducând vestea bună despre Isus Hristos. 

V-aţi întors la Dumnezeu
 de la idolii voştri, şi Dumnezeu
 vă consideră neprihăniţi prin 

credinţă, fără nici o contribuţie a 
legii. Sunteţi acum un mădular în 
trupul Lui şi aparţineţi familiei

 lui Dumnezeu.

Slavă lui 
Dumnezeu!

Aceste lucruri
nu mi-au adus

niciodată pace.

Când oamenii s-au întors la Dumnezeu, ei au părăsit idolii şi
farmecele. Au aruncat în foc tot ce avea legătură cu religia lor sau

cu păcatul. Într-o perioadă de douăzeci de ani, erau credincioşi care se 
închinau lui Dumnezeu prin Isus Hristos în toată lumea cunoscută în acel timp.

1 Corinteni 10:14, 12:12-13, 18; 2 Corinteni 11:25; Galateni 2:6; Efeseni 2:19

Pavel a fost 
adesea atacat 

de tâlhari.

307



Isus i-a prevenit pe ucenici: „Atunci vă vor da să fiţi 
chinuiţi şi vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate neamurile 

pentru numele Meu. Atunci mulţi vor cădea, se vor 
vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. Se vor scula 

mulţi prooroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.” 

Atunci când cei care L-au văzut pe Hristos 
erau în vârstă şi biserica s-a răspândit în 

tot Imperiul Roman, romanii au început să îi 
caute pe creştini şi să îi persecute până la 
moarte. Dacă credincioşii nu se lepădau 
de Hristos, îi aruncau în arenă şi oamenii 
priveau cum leii şi tigrii îi făceau bucăţi. Doamne Isuse, 

primeşte duhul
 meu!

AAUUU!

Uneori, creştinii erau loviţi de 
moarte de către gladiatorii romani. 
Oamenii se mirau că credincioşii nu 

renunţau la credinţa lor. Ei erau 
gata să moară pentru Isus.

Iason, ne vom
întâlni în rai.

Nu!

Tată, nu-i pedepsi
 pentru ceea ce ne fac.

GGRRRR!

Matei 24:9-11

GGRRRR!
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Înainte de moartea 
Sa, Isus a profeţit 
despre templu:

Vedeţi voi acest templu? 
Adevărat vă spun

că va fi distrus şi nu va 
rămânea aici

piatră pe piatră care să
nu fie dărâmată.

Patruzeci de ani mai târziu, în 70 d.H., 
romanii au venit şi au distrus oraşul şi 
templul. Când lemnele din interiorul 

templului ardeau, aurul din templu s-a 
topit şi a curs în crăpăturile dintre 

pietrele de pe jos şi fundaţie. În timp 
ce romanii încercau să recupereze 

aurul, a fost necesar să înlăture fiecare 
piatră. Profeţia lui Isus s-a împlinit. 

Evreii din Ierusalim şi Israel care au 
supravieţuit războiului au fugit printre 

neamuri, acolo unde mulţi din 
descendenţii lor trăiesc şi astăzi. 

Vom merge la
 casa fratelui meu 

în Siria. 

Evreii creştinaţi, de asemenea, 
au fugit în alte ţări, unde au 

predicat evanghelia lui Hristos, 
iar biserica a crescut.

Oriunde au scăpat, erau deja creştini 
acolo care să le ureze bun venit. 

Nu am avut 
unde să mergem 

în altă parte. 

Am auzit despre
 lucrurile cumplite ce 
se petrec în Ierusalim. 
Bineînţeles că puteţi

 sta la noi. 

Matei 24:2; Luca 19:43-44

309



Apostolii lui Isus au continuat să predice despre învierea lui Isus 
Hristos până când au murit. Unul câte unul au fost omorâţi. Toţi au

murit vitejeşte, ştiind că aveau o casă mai bună în cer.

Unii au fost 
răstigniţi de 

romani.

Unii au fost 
omorâţi cu 

pietre.

Altora li s-au scos 
intestinele de vii şi au 
fost tăiaţi în bucăţi.

Alţii au fost 
aruncaţi la fiare.

Unii au fost decapitaţi.

Petru a fost răstignit 
cu capul în jos. 

Alţii au fost 
fierţi în ulei.

Merg într-un loc
 mai bun. Fie ca

 Dumnezeu să vă ierte.

Nu sunt vrednic 
să mor cum ai murit

 Tu, Doamne.

Toţi au murit cu credinţa şi 
siguranţa că urmau să aibă 
un trup nou şi o casă mai 

bună care îi aştepta.

Matei 14:10; Ioan 21:18
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La şaizeci de ani după 
învierea lui Isus, Ioan 
era singurul apostol 
care a mai rămas în 

viaţă. El a fost exilat pe 
o insulă stâncoasă, 

numită Patmos. Duhul l-a 
răpit pe Ioan la cer, 
unde Dumnezeu i-a 

arătat viitorul.

Ioan, îţi voi arăta lucrurile 
care se vor întâmpla în viitor. Scrie 
ce vezi într-o carte şi trimite-o celor 

şapte biserici din Asia.

Când această eră este aproape de sfârşit, 
Isus va reveni şi va deschide mormintele 

tuturor celor care au crezut în El. Ei, împreună 
cu toţi credincioşii vii, se vor înălţa la cer ca

să îl întâlnească pe Isus în văzduh şi vor
rămâne cu El veşnic.

La sfârşitul zilelor, Dumnezeu va 
pedepsi pământul cu calamităţi 

îngrozitoare. Va cădea foc şi vor fi 
ciumi care vor nimici majoritatea 

oamenilor de pe pământ. 

Va veni un om care va pretinde că el este 
Mesia şi va înşela pe mulţi oameni. Îi va 
determina să îi arate credincioşie lui şi 

guvernului lui, prin acceptarea unui semn 
pe frunte sau pe dosul mâinii drepte.

Cei care nu vor primi semnul, vor fi omorâţi prin 
decapitare. Va fi un timp de grea suferinţă 

pentru cei care vor rămâne pe pământ.

1 Tesaloniceni 4:14, 4:16-17; 2 Tesaloniceni 2:3-4; Apocalipsa 1:9, 11, 8:1-13, 9:18, 13:16, 20:4
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El va veni în toată slava şi 
puterea Sa, nu ca un om muritor. 

Cerul se va deschide şi El va 
coborî călare pe un cal alb.

1 Tesaloniceni 4:16; Apocalipsa 1:16, 19:11-21, 20:10-15, 21:1-4

După cum a fost profeţit, Isus se va 
reîntoarce la sfârşitul vremurilor.

El va străluci ca soarele şi pe cap 
va purta multe coroane. În mâna 
Lui, va ţine şapte stele şi din gura 

Lui va ieşi sabia adevărului.

El îl va înfrunta pe Satan şi îl va 
arunca în iazul de foc, unde va fi 

chinuit veşnic şi unde nu îi va mai ispiti 
pe oameni niciodată. Isus va arunca şi 
moartea, ultimul Său duşman, în iazul 

de foc şi va fi o nouă lume.

Dumnezeu îi va aduna pe toţi cei 
care au crezut în Fiul Său şi le va da 

viaţă veşnică pe un pământ nou. 
Dumnezeu va şterge orice lacrimă şi 

acolo nu va mai exista moarte, 
necaz, plâns sau durere, pentru că 

lucrurile dintâi au trecut. Isus va 
domni ca Împărat şi Salvator peste 
oamenii Lui neprihăniţi, într-o lume 

liberă de păcat şi moarte.
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Există numai un singur Dumnezeu şi El 
are numai un Fiu. Există numai o

singură credinţă şi o singură carte
sfântă. Există numai o singură cale

de a intra în rai după această
viaţă. Isus este calea, adevărul şi
viaţa, după cum mulţi oameni din

multe naţiuni au descoperit.

Totuşi, au trecut aproape 2000 de ani de când Isus a
înviat din morţi şi sunt încă oameni care nu au
auzit vestea bună. Cineva trebuie să le spună.

Evanghelia lui Hristos se predică
de 2000 de ani. Isus a prevestit
că mesajul împărăţiei Sale va
ajunge peste tot în lume, până

când fiecare naţiune, trib şi grup de 
familie va fi auzit vestea bună.

Evanghelia lui Hristos este diferită de toate celelalte 
religii prin aceea că nu se răspândeşte prin 

constrângere sau intimidare. Isus i-a învăţat pe urmaşii 
Lui să îşi iubească duşmanii şi inima să le fie plină de 

bucurie şi de cântări. Astăzi, oameni din fiecare naţiune 
şi limbă se bucură de iertare şi de viaţă veşnică.

Ioan 3:16, 14:6
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În 1999, nişte creştini care s-au 
îngrijorat că unii oameni nu au 

auzit niciodată vestea bună, s-au 
adunat şi au discutat modalităţi 

prin care să trimită vestea bună în 
limbile multor popoare ale lumii.

Au ajuns la concluzia că cea mai potrivită abordare era 
să facă o carte cu ilustraţii care să descrie povestirile 
biblice într-un mod prin care să îl înţeleagă oricine.

După scrierea textului, au găsit pe
Danny Bulanadi, unul dintre artiştii 

renumiţi de cărţi comice din lume şi l-au
angajat să deseneze ilustraţiile.

Scrierea, desenarea şi 
publicarea cărţii a durat 
mai mult de şapte ani.

Creştinii cheltuie din banii şi 
timpul lor să dea această carte 
acelora care nu au auzit încă 

vestea bună despre Isus.

Ce mai faci, prietene? 
Aş vrea să îţi dau o carte. 

Ea vorbeşte despre cum poţi 
să fii iertat de toate 

păcatele tale şi cum poţi să 
mergi în rai când mori.

Nu îmi permit 
să o cumpăr.

Dar nu trebuie 
să îmi dai bani 
pe ea. E cadou.

Acum, este tradusă şi distribuită în 
multe limbi din lume – costul fiind 

suportat de creştini cărora le pasă.

Ştiu că e adevărat! Am 
păcătuit împotriva lui 

Dumnezeu, dar El L-a trimis 
pe Fiul Său să moară 

pentru păcatele mele. Ce 
minunat şi extraordinar!

Religia mea nu
 mi-a vorbit niciodată 

despre aşa ceva. Aceasta 
vorbeşte despre

 dragoste şi iertare.

Ziua următoare.
De ce îmi dai 
ceva gratis?

Pentru că te iubesc, 
fratele meu, şi cartea 
aceasta are o veste 

foarte bună.

Atunci, o voi citi 
să văd dacă mai 
este vreo veste 
bună în lume.

Ioan 3:16
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Isuse, Îţi mulţumesc 
că mă iubeşti şi că ai 

murit în locul meu. Vreau 
să Te urmez tot restul 

vieţii mele. 

Sunt iertat! 
Dumnezeu trăieşte 

acum în mine!

Draga mea, s-a întâmplat ceva
minunat: un om pe care nu l-am mai

văzut niciodată mi-a dat această carte. Ea
descrie cum Dumnezeu a venit pe pământ

ca om şi ne-a iertat păcatele.

Partea despre Avraam
şi Moise o ştiam deja.

Dar scrierile religiei noastre
nu au pomenit nimic despre

restul povestirii. Dumnezeu L-a
trimis pe Fiul Său, Isus, să

Îşi verse sângele şi să
plătească pentru păcatele

noastre.

Da, Isus îi 
primeşte pe toţi.

Pot femeile să fie şi 
ele iertate şi acceptate 
în familia lui Dumnezeu 

ca şi bărbaţii?

Vrei să ne-o 
citeşti şi nouă, 
Mohamed?

Tati, pot să 
citesc eu? Pot?

Ceilalţi au văzut pacea care a 
coborât peste familia Raoul şi au 
venit să audă această veste bună.

Această veste este
într-adevăr minunată. Îmi
voi aduce şi familia să

audă vestea bună.

Curând, Mohamed a citit 
cartea sa cu ilustraţii 

aproape tuturor oamenilor 
din satul său. Dar Mohamed 
a vrut să cunoască mai mult. 

Romani 3:23, 6:23, 10:9
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Mai este cineva aici care
 a crezut în Domnul Isus 

Hristos şi ar vrea să Îl asculte 
intrând în apa botezului?

 Să vină jos în apă.

Am citit despre aceasta
în carte. Cei ce cred în Isus fac 
aceasta să arate că viaţa lor 
veche a trecut şi acum au o 
viaţă nouă în Isus. Trebuie

să Îl urmez pe Isus.

Sora mea, te 
botez în numele 
Domnului nostru, 

Isus Hristos.

Nu va veni aici până
mâine, dar va fi

jos la râu în această
după-amiază.

Trebuie să merg 
să îl întâlnesc pe 

acest om. Du-mă la 
locul unde l-ai văzut. 

De unde ai aceste 
cărţi? Unde este omul 

care le distribuie?

Uite-i!

Mohamed, am mai auzit această
 povestire. Este un om care vine la piaţă o 

dată pe săptămână şi vorbeşte despre Isus. 
Într-o zi, când mă plimbam pe lângă râu,

 l-am văzut botezându-i pe unii în râu, 
exact cum se spune în carte.

Suntem aici de trei zile, 
dar nu l-am văzut. Poate 

ar trebui să plecăm acasă.

Trebuie să-l 
găsesc.

Faptele Apostolilor 19:2-5; Romani 6:3-4
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Mohamed i-a botezat pe cei care au crezut 
şi în fiecare zi se adunau să audă citirea 
Scripturii. Era subiectul preferat al tuturor.

Cuvântul lui Dumnezeu
spune că nu este nici un alt

nume sub cer prin care putem fi
mântuiţi, doar prin Isus. Religia
noastră este întemeiată de un

om şi nu ne poate
elibera de păcat.

Mohamed a studiat Biblia sa în fiecare 
seară. Era uimit de toate lucrurile 

minunate pe care le găsea în ea. Au
venit şi alţii să îl audă citind din ea.

Acea carte pe care ţi-am
dat-o cu multe ilustraţii este
doar o parte din povestire.
Această carte pe care ţi-o
dau acum prezintă exact
cuvintele lui Dumnezeu.

Ia-o şi citeşte-o 
zilnic. Vei afla multe 
despre Isus şi despre 
dragostea şi harul

 lui Dumnezeu.

Cunosc atât de puţin despre această 
credinţă. Dar am citit acea carte pe care 
mi-ai dat-o şi Duhul mi-a atins inima. Ştiu 
că este adevărul. Isus mi-a luat păcatele. 

Pot să fiu şi eu botezat? 

Dacă crezi în Isus din
toată inima, poţi să 

fii botezat.

Sunt atât 
de fericit

 pentru tine. 
Dumnezeu 
este atât
 de bun.

O Biblie 
adevărată?

Citeşte-le primul
capitol din Ioan!

Faptele Apostolilor 8:37, 4:10-12; Romani 10:9
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Ieşiţi afară 
repede!

Dumnezeule, 
ajută-ne!

Eekkk! Să nu lăsaţi
 pe nimeni 
să scape!

Dar El spune că trebuie să ne 
bucurăm şi să fim fericiţi atunci când 
suntem prigoniţi, pentru că răsplata 

noastră în cer va fi mare. 

Spune în cartea după Matei
că dacă L-au prigonit pe
Domnul îi vor prigoni şi

pe slujitorii Lui.

Această religie străină se
răspândeşte. Trebuie oprită.

Vom merge deseară în timp ce ei 
cântă. Urăsc cântatul.

Nici măcar nu am întâlnit 
vreodată un american, dar Isus era 
din răsărit, ca noi. Totuşi, El este Fiul 

lui Dumnezeu coborât din cer să 
dea viaţă veşnică întregii lumi.

Cine eşti tu să vorbeşti împotriva
religiei noastre? Predici religia
asta străină adusă din America.
Este religia capitaliştilor care

ne asupresc.

Doamne, ajută-i 
să vadă adevărul.

Ioan 15:20; Matei 5:11-12
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Trebuie să ne 
grăbim; clădirea 

se va prăbuşi 
peste noi!

Chiar când Mohamed intra înapoi
în clădirea în flăcări să îi caute pe ceilalţi...

Clădirea s-a 
prăbuşit peste 

amândoi!

A murit servind
 religia noastră. Îi 
vom pedepsi pe 

creştini pentru asta.

Mohamed şi-a 
dat viaţa pentru 

prietenii lui. Nu este 
mai mare dragoste 

decât aceasta. 

Mami, nu fi tristă!
 Tata e cu Isus 
chiar acum.

L-au îngropat pe preot, cu tristeţe 
şi frică, pentru că nu aveau nici o 

nădejde a vieţii veşnice.

Mohamed l-a tras 
pe fratele lui din foc. 

Ioan 15:13

BUM

TROSC!
TROSC!

BUM
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Mai sunt acolo
 creştini care să le 

vorbească. Dacă vor 
crede, şi ei vor fi 

salvaţi. Dar dacă nu...

Dar restul compatrioţilor 
mei care nu au auzit?

Dar, Doamne, 
cum rămâne cu 
familia mea?

Bine lucrat, servul Meu
 bun şi credincios. Poţi intra 
acum în bucuria Mea. Am o 
casă pregătită pentru tine. 

Ţi se vor alătura şi ei
mai târziu. Mai am de

lucru cu ei.

Nu, nu
 în foc!

Unde mă duci? Sunt 
mort. Trebuie să mă 
întorc înapoi în altă 

formă de viaţă.

Reîncarnarea e o 
minciună. Acum mergi 
la judecata ta finală.

Ai minţit pe oameni. Niciodată
nu M-ai cunoscut. Nu ţi-ai iubit

semenul, nici nu te-ai purtat frumos
cu duşmanii tăi. Ai fost lacom şi

leneş. Inima ta e plină de
mândrie. Ai sfârşit prin a te

urî pe tine însuţi.
Nu eşti vrednic de 

viaţă veşnică. Aruncaţi-l 
în întunericul de afară. 

Îngerul a venit 
şi l-a dus pe 

Mohamed în rai. 

Matei 7:21-27, 25:21; 25:30; 1 Corinteni 6:9-11; Iacov 4:11-17
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