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De ce se adună această mulŃime la rău?

PregătiŃi-vă, vine ÎmpărăŃia lui 
Dumnezeu!



ÎncepeŃi o nouă 
viaŃă!

Securea judecăŃii lui Dumnezeu 
este deja la rădăcina pomilor.

Orice pom care nu aduce roadă 
bună va fi tăiat şi aruncat în foc!

ToŃi putem fi tăiaŃi. Cine poate să 
trăiască o viaŃă bună?

Exact! Nimeni nu poate scăpa de 
judecata lui Dumnezeu. Dar după 
mine vine Altcineva care vă poate 
schimba din interior spre exterior.

Trebuie să recunoaşteŃi că nu toate 
sunt bune! VreŃi ca viaŃa să vi se 

schimbe? Atunci veniŃi să fiti 
botezaŃi în această apă. 

În felul acesta arătaŃi că 
vreŃi să începeŃi o viaŃă 

nouă.



Toată lumea îl numeşte pe predicatorul de la râu Ioan 
Botezătorul.

Iar apoi...

Apoi o voce s-a auzit din cer...

Fă-o. Apoi vom face ceea 
ce vrea Dumnezeu.

Da, Tu eşti Fiul 
meu. Te iubesc 
şi Îmi găsesc 
plăcerea în 

Tine.

Eu nu sunt important. Eu 
pregătesc calea pentru 
Cineva care ne va arăta 

cine este Dumnezeu. El vă 
va boteza cu Duhul Sfânt 
şi cu foc. Aceasta vă va 

schimba complet.

Eu... eu ar 
trebui să fiu 
botezat de 

Tine! 

Tată, vie împărăŃia Ta, 
facă-se voia Ta!



Evreii din Israel se 
simt neajutoraŃi şi 
opresaŃi. Oamenii 
aşteaptă timpul 

când va veni Mesia. 
El este eliberatorul a 

cărui venire a fost 
prezisă în cărŃile 
evreieşti. Acest 

Mesia va face să 
triumfe dreptatea lui 

Dumnezeu.

După botez Duhul lui Dumnezeu L-
a condus în pustie. 

Iată Mielul lui 
Dumnezeu care ia 

păcatul lumii.

El a stat acolo 40 de zile şi 40 de nopŃi. Cât timp a stat 
El n-a băut, nici n-a mâncat nimic. Prin post şi 

rugăciune El a putut să vadă mai clar care era sarcina 
Lui.

Isus se împotriveşte lui Satan, 
conducătorul invizibil al 

întunericului, care conduce lumea 
cu moarte şi decădere.

Pentru a-Ńi atinge scopul, Isus trebuie să arate clar lumii intenŃia lui 
Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este ca oamenii să fie eliberaŃi din ghiara 

morŃii.
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La râul Iordan Ioan Botezatorul arăta spre Isus. 

Da Tată! Voi 
face ceea 
ce-mi ceri!

Era pe la începutul erei noastre când Ioan 
Botezătorul pregătea Israelul pentru venirea lui 
Mesia. La aceea vreme, Israelul era doar o mică 

parte din marele Imperiu Roman. 

IUDEEA



Dar Satan, încearcă să-i dea lui Isus gânduri ca să-l 
îndepărteze de misiunea lui Dumnezeu. 

Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, atunci 
transformă aceste pietre în pâine!

Nu! Este scris în carte: Un om 
nu poate să trăiască doar cu 
pâine ci în primul rând are 

nevoie de cuvintele pe care le 
vorbeşte Dumnezeu.

Dacă eşti într-adevăr Fiul lui 
Dumnezeu dovedeşte-o! Sări de 

pe acoperişul Templului. Nu scrie 
că îngerii te vor purta pe braţe?

Este scris de 
asemenea: Nu 

ispiŃi pe 
Dumnezeu. 

Înapoia mea Satană! Este scris. 
Doar lui Dumnezeu trebuie să I te 

închini şi să-i slujeşti.

Isus era plin de Duhul Sfânt când S-
a întors în Galilea.

Isus a crescut în această provincie 
din nordul Israelului. În călătoria 
Lui, mai mulŃi I s-au alăturat. Ei 

erau curioşi dacă Isus este Mesia 
despre care au scris profeŃii…

Iată! Îţi voi da toată puterea pe 
pământ dacă te vei închina mie! 

După aceasta Satan L-a lăsat pe 
Isus, cel puŃin pentru un, timp. 
Îngerii au venit şi L-au ajutat.



În Cana, undeva pe dealurile Galileii, are o loc o nuntă... łi Isus este prezent la sărbătoare 
împreună cu mama şi câŃiva 

prieteni.



Dar pe la jumătatea serbării...? 

Ce dezastru! Nu 
mai este vin!

FaceŃi ce vă 
spune Isus! 

UmpleŃi vasele mari cu apă şi daŃi 
maestrului de 

ceremonii să guste.

Apă? Dar acesta este vin! Și ce vin! 

????

Gustă-l! Ai păstrat 
vinul cel mai bun la 

urmă! 

Nemaipomenit! N-am mai fost la aşa 
nuntă. Apa care se transformă în vin! Cel 

mai bun vin!

Acesta a făcut Isus 
din Nazaret!

Totuşi cine 
este El?



Capernaum este un sat prosper de pescari, lângă Galilea. Aici a început Isus 
să vorbească în public despre ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.

łi aici îşi alege primul ucenic. Petru, haide să ieşim la gramar şi 
să aruncăm plasa.

"ÎnvăŃătorule, toată noaptea m-am 
trudit şi n-am prins nimic".

Dar dacă tu spui...

Ia te uită! Nu-mi vine să cred!



Iacov! Ioan! 
VeniŃi aici! Este 
pescuitul vieŃii!

Pleacă de la mine Doamne! Sunt 
un păcătos.

Nu-Ńi fie frică! 

UrmaŃi-mă!

VeniŃi şi urmaŃi-mă! Vă voi face 
pescari de oameni!



Isus merge în toată Galileea cu 
ucenicii săi. El spune tuturora 

despre ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. El 
vindecă tot felul de boli şi scoate 
duhuri demonice. Oamenii sunt 

uimiŃi şi îl urmează. Ei vin chiar şi 
din alte provincii şi din Ierusalim, 

capitala Israelului. Ei ascultă 
fiecare cuvânt care îl spune. 

Ferice de cei săraci căci a lor este 
ÎmpărăŃia cerurilor.

Ferice de cei flămânzi căci ei vor fi 
săturaŃi.

Ferice de cei ce plâng căci ei vor 
râde din nou. Ferice de voi când oamenii vă 

urăsc pentru că sunteŃi ai mei. 
BucuraŃi-vă pentru că răsplata 

voastră în cer este mare.



FaceŃi altora ce aŃi vrea să vă facă 
şi ei vouă. 

IubiŃi-vă duşmanii şi rugaŃi-vă 
pentru ei. 

FaceŃi bine în secret, ca să nu 
atrageŃi atenŃia.

Cine se uită la femeie o şi 
pofteşte, a şi comis adulter în 

inima lui.

Ochiul este lumina trupului. Dacă 
ochiul este curat întreg trupul va 
fi luminat. Dar dacă ochiul este 

murdar veŃi trăi în întuneric.

Nimeni nu poate sluji la doi 
stăpâni; ori Dumnezeu ori 

banii.

Nu vă îngrijoraŃi pentru ziua de 
mâine. ÎngrijiŃi-vă întâi de 

ÎmpăraŃia lui Dumnezeu, şi toate 
celelalte vor veni de la sine.

FaceŃi ceea ce vă voi spune. Atunci veŃi fi ca 
cineva care îşi zideşte casa pe stâncă. Dacă nu 

faceŃi ce voi spune veŃi fi ca cineva care o 
zideşte pe nisip.



Într-o zi pe când oamenii se îngrămădeau pe lângă casa în care era Isus în 
Capernaum...

N-o să reuşim să trecem.

Ce se întâmplă 
acolo sus?

LăsaŃi-i! Prietenii 
aceştia au multă 

credinŃă!

O să-l ducem prin 
acoperiş.

Păcatele tale sunt 
iertate!

Extraordinar! 

AŃi auzit? Huleşte 
pe Dumnezeu!

Doar Dumnezeu poate să 
ierte păcatele!

"Ridică-te?"

Mesia are autoritatea să ierte 
păcatele. Dar spun de 

asemenea: Ridică-Ńi patul şi 
umblă!



Incredibil!

Oh! Pot să 
merg! 

El merge!

Dar nu toŃi se bucură de ceea ce 
face Isus. Conducătorii religioşi vor 
să vadă dacă Isus respectă regulile 
Sabatului. În aceea zi în Israel este 

strict interzis să faci orice fel de 
muncă.

Acesta este un om cu mâna 
neputincioasă. Este permis 
ca în această zi să se facă 

bine? 

Întinde-Ńi mâna!

O! Sunt vindecat!

Trebuie să 
scăpăm de el!

Conducătorii din 
Ierusalim trebuie 

să ştie că El 
conduce 

naŃiunea pe căi 
greşite.



Deoarece presiunea creştea, Isus a plecat cu ucenicii săi şi 
au navigat pe lacul Galileea.

ÎnvăŃătorule! Ajutor! 
Ne scufundăm!

De ce vă temeŃi! Unde vă 
este credinŃa!



Linişte! 
Linişteşte-

te! 

Ei leagă corabia într-un loc liniştit. Dar în 
munŃi...

Raaaah...!



Era un personaj ciudat care 
locuia în munŃi...? 

Vine!

El! Uh!

Ei, ei. Isus!

Părăseşte-l duh demonic!

Ce am eu de-a 
face cu tine, 

Fiu al lui 
Dumnezeului 

cel 
Atotputernic?

Care este 
numele tău?

Legiune, pentru că 
suntem mulŃi.

Pleacă! 

Lasă-ne 
să 



????
Sunt complet 

vindecat!

PlecaŃi 
de la noi!

Pot să vin? Nu, stai aici. Spune 
tuturor ce a făcut 

Dumnezeu pentru tine!



Eu vă spun: Fiul nu poate face 
nimic de la Sine. El face 

doar ceea ce vede pe Tatăl 
făcând. Eu nu vreau să fac voia 
Mea ci voia Tatălui Meu. El este 

cel care M-a trimis.

Isus merge în mod regulat în locuri 
liniştite să se roage.

El îi trimite doar doi câte doi. El le dă 
putere asupra duhurilor şi bolilor.

Ei sunt fraŃii Petru şi Andrei... FraŃii Iacov şi Ioan... Filip şi Natanel...



Toma şi Matei (care înainte au 
fost vameşi pentru ocupanŃii 

romani).

Tadeu şi celălat Iacov... Simon, luptătorul din rezistenŃă şi 
Iuda Iscarioteanul.

DuceŃi-vă. Oricine vă primeşte, Mă 
primeşte pe mine, şi oricine Mă 

primeşte pe mine, Îl primeşte pe Cel 
care m-a trimis pe Mine.

Cei 12 apostoli s-au întors 
entuziasmaŃi de misiunea lor. După 
aceasta Isus vrea să meargă cu ei 

într-un loc liniştit, dar mulŃimea nu-i 
lasă. 

Secerişul este mare dar lucrătorii sunt 
puŃini. RugaŃi-vă Domnului secerişului să 

trimită lucrători ca să strângă recolta. 



Isus continua să vorbească şi să vindece. Se face târziu...

Filip, cum vor face rost de 
mâncare aceşti oameni? De ce nu 

le daŃi voi de mâncare ceva? 

Salariul de pe opt luni 
poate că ar ajunge zici! 

Aici este un copil cu cinci pâini şi doi 
peştisori. Asta este tot ce avem.

PuneŃi oamenii să stea în 
grupuri de cincizeci.

Isus îi mulŃumeşte lui El continuă să dea pâine şi 
peşti…



Mii de oameni sunt 
hrăniŃi din mâncarea 

înmulŃită de Isus...

El trebuie să fie Mesia care 
trebuie să vină.

Trebuie să-L facem rege!

UitaŃi-vă! Au mai 
rămas 12 coşuri!

E timpul ca oamenii să fie trimişi acasă. LuaŃi barca 
şi treceŃi de cealaltă parte. Eu rămân în munŃi să mă 

rog.



Mai târziu ... 

Aaaa! Este o fantomă!Aaaa! Este o fantomă!Aaaa! Este o fantomă!Aaaa! Este o fantomă!

Nu vă temeŃi. Eu 
sunt!

Doamne, dacă eşti 
Tu, spune-mi să vin la 

Tine pe apă!

Vino!

Doamne 
scapă-mă!

Petru, de ce te-ai 
îndoit?



Sunt oameni care vor să-L 
proclame pe Isus împărat. Ei 

speră că sub domnia Lui, romanii 
vor fi izgoniŃi. Duşmanii lui Isus de 

asemenea se înmulŃesc. Ei îl 
criticau continuu. Ei vor să întărâte 
oamenii împotriva Lui şi să scape 

de El.

ÎnvăŃătorule, când ai 
ajuns aici? Voi Mă căutaŃi pentru 

pâinea pe care v-o dau?

Nu vă îngrijoraŃi pentru mâncarea 
care trece ci pentru cea care dă 

viaŃa veşnică.
Eu sunt pâinea vieŃii. Trupul Meu 

este dat pentru viaŃa lumii.

Cum poate acest om să dea 
trupul Său să-l mâncăm?

Aiureli!

HaideŃi să 
plecăm.

Ne înşeală pe toŃi.

Voi nu vreti să 
plecati? 

Doamne, la cine să 
mergem? Tu ai cuvintele 

vieŃii. 



Împotrivirea faŃă de Isus 
creşte. El părăseşte 

provincia Galileea şi Îşi 
continuă munca în alte 
părŃi ale Israelului cu un 

grup de oameni, bărbaŃi şi 
femei. 

ISRAEL

IERUSALIM

GALILEEA

Mai târziu pleacă spre 
Ierusalim. 

În timpul călătoriei...

Cine cred oamenii că sunt Eu?

Ei cred că Tu eşti un 
profet. 

Dar voi? Cine credeŃi voi că sunt?

Tu eşti Mântuitorul, Fiul 
Dumnezeului Celui Viu. 

Nu spuneŃi nimănui. Mesia trebuie să meargă la 
Ierusalim să sufere şi să moară. Dar în a treia zi va 

învia din morŃi.



În afara oraşului Ierusalim oamenii erau adesea 
omorâŃi. Ei erau crucificaŃi, crucificarea fiind o crudă pedeapsă romană la moarte. 

Dacă vrea cineva să fie al Meu, 
trebuie să se lepede de sine 

însuşi, să-şi care crucea şi să mă 
urmeze.

Oricine Ńine la viaŃă o va pierde. 
Oricine îşi pierde viaŃa pentru 

mine, o va câştiga.

Trebuie să ştiŃi că există un 
singur Dumnezeu. Important este să-L iubiŃi pe Dumnezeu cu tot ce 

este în voi, şi să iubiŃi oamenii cum vă iubiŃi pe voi.



Pe vremea aceea erau în Israel sute de leproşi. 
Lepra este o boală urâtă de piele. Cei care sunt 
infectaŃi nu au voie să stea cu oamenii sănătoşi.

Leproşii strigă când merg 
undeva să-i prevină pe oameni 

că ei o să vină.

Leproşi! Leproşi! Leproşi! Leproşi! 
Leproşi!Leproşi!Leproşi!Leproşi!

Isuse! ÎnvăŃătorule! Ai milă de 
noi!



DuceŃi-vă şi arătăŃi-vă preoŃilor. 

Să mergem la preoŃi? Să fim 
examinaŃi?

Atunci vom fi vindecaŃi?

???? !!!! Uite! Sunt vindecat! Suntem vindecaŃi! Da!

Aleluia! 
Dumnezeu 
este bun! 

Nu aŃi fost toŃi 10 vindecaŃi? 
Unde sunt ceilalŃi? Ei nu au venit 

să-I mulŃumească lui 
Dumnezeu?

Ridică-te. CredinŃa ta nu doar te-a 
vindecat ci te-a şi 

mântuit.



Liderii Iudei din Ierusalim şi-au 
trimis complicii să-l spioneze pe 

Isus.

El umbla cu oamenii care aveau o 
reputaŃie proastă cum ar fi prostituate, 

vameşi, care aveau de-a face cu romanii...
Mesia a venit să-i caute pe 

cei pierduŃi şi să-i 
mântuiască. 

Pentru că El vindeca în ziua de 
Sabat...

Fii vindecat!

łi copiii au atenŃia lui specială...

LasaŃi copiii să vină la Mine. 
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu 

aparŃine unora ca ei.



Isus este chemat în Betania, un 
sat nu departe de 

Ierusalim. Lazăr este bolnav. 
Lazăr şi surorile lui Maria şi 

Marta sunt bune prietene ale lui 
Isus. Când Isus ajunge în 

Betania, află că Lazăr a fost 
îngropat cu patru zile în urmă…

Doamne!

Doamne dacă ai fi fost aici 
fratele meu nu ar fi murit!

Fratele tău va învia Marta.
Da, ştiu. El va trăi din nou la 

învierea de apoi.

Eu sunt învierea şi viaŃa. Oricine 
crede în Mine va trăi.
Crezi tu asta, Marta?

Da Doamne! Eu cred că Tu eşti 
Mântuitorul promis care trebuie 

să vină în lume, Fiul lui 
Dumnezeu.

Unde l-aŃi îngropat?

Vino să vezi, 
Doamne!



N-ar fi putut El 
împiedica 

moartea lui 
Lazăr?

PriviŃi, l-a iubit 
cu adevărat.

Aici morŃii sunt înfăşuraŃi în pânză şi puşi în morminte 
săpate în stâncă.

DaŃi stânca la o parte!

Doamne, miroase urât, au 
trecut deja patru zile...

VeŃi vedea gloria lui 
Dumnezeu.

Tată, spun aceasta pentru ca 
oamenii care sunt aici să
creadă că Tu M-ai trimis. Lazăre, vino Lazăre, vino Lazăre, vino Lazăre, vino 

afără!afără!afără!afără!

ScoateŃi-i pânzele şi lăsaŃi-l să 
meargă.



AutorităŃile din Ierusalim sunt tot mai îngrijorate în 
legatură cu Isus şi cu cei ce-L urmau.

Acest om face multe 
minuni. Dacă-l lăsăm să 

continue, romanii vor 
acŃiona într-un fel!

Ei ne vor distruge templul 
şi naŃiunea! 

FolosiŃi-vă raŃiunea! Este mai 
bine ca un singur om să moară 

pentru naŃiune decât să fie 
distrusă întreaga Ńară.

De aceea trebuie să 
fie omorât Isus. 

Din acel moment liderii iudei căutau 
o ocazie să-L predea romanilor care 

erau singurii care autorizau 
pedeapsa cumoartea. 



Între timp în Betania era o sărbătoare. 

Maria!Maria!Maria!Maria! Parfumul acela! 
Costa o avere!

Ar fi fost mai 
bine să dai banii 

la săraci!

Las-o în pace, Iuda. Ea a Ńinut 
balsamul pentru 

înmormântarea Mea.



Curând vor fi Paştele. MulŃimi de oameni 
călătoresc spre Ierusalim.

În Ierusalim conducătorii fac 
planuri să-L aresteze pe 

Isus. Oricum, El tot merge în oraş.



Oamenii strigă urându-I bun venit. Trăiască Cel care vine 
în Numele lui 
Dumnezeu!

Împăratul lui 
Israel!

Ura!

Ura!

Aşa nu ajungem nicăieri!

Toată lumea Îl urmează.



În oraşul capitală, templul este 
centrul închinării. În perioada Paştelor, mieii erau 

înjughiaŃi.

O parte din fiecare miel este oferit 
în templu pentru 

popor pentru împăcarea cu 
Dumnezeu.

Dar care miel poate elibera 
oamenii din păcatele lor?

În curtea templului, oamenii sunt ocupaŃi cu vânzări 
şi schimb de bani.

Deodată apare şi Isus...



Casa lui Dumnezeu trebuie 
să fie o casă a rugăciunii 

dar voi aŃi făcut o vizuină de 
hoŃi!

E periculos! Dar 
oamenii se iau după 
fiecare cuvânt al Lui.

Trebuie să găsim un prilej să 
scăpăm de El!



Dacă Îl păcălim s-ar 
putea să-L prindem. 

Atunci ar putea să fie 
omorât.

Dar nu în timpul 
sărbătorii. Nu vrem 
probleme în timpul 

Paştelor.

Cât îmi daŃi pentru El? Acesta este Iuda, 
unul dintre 
ucenicii lui!

O să vi-l predau pe Isus!

O să-Ńi dăm 30 de arginŃi pentru 
Isus; preŃul unui sclav.



Isus îşi petrece ziua dinaintea 
Paştelor vorbind oamenilor în 
templu, cu toate că liderii se 

împotriveau.

În acea seară, Isus şi cei 12 apostoli s-au întâlnit 
în oraş pentru masa de Paşte.

O voi face în seara aceasta!



Am aşteptat de mult să mănânc 
aceste Paşte cu voi înainte să 

sufăr.

Oamenii cu autoritate poruncesc 
supusilor, dar între voi altfel 

trebuie să se întâmple.

Cel mai mare între voi trebuie să 
fie slujitorul tuturor.

Eu sunt între voi ca un slujitor.



Doamne, vrei să-mi speli 
picioarele ca un sclav? 

Nu!
Dacă nu te spăl Petru, tu 

nu eşti al Meu.

Doamne, atunci spală-mi 
şi capul şi mâinile!

Cineva care a făcut baie 
trebuie să-şi spele doar 

picioarele.

Voi Mă numiŃi Domn şi ÎnvăŃător, 
ceea ce este adevărat. Aşa cum 
v-am spălat Eu picioarele, aşa 
trebuie să vă slujiŃi şi voi unii 

altora. 

Unul dintre voi Mă va vinde. 
Nu eu, nu-i aşa?

Niciodată!

Iuda, ce ai de făcut, 
fă repede!



FaceŃi aceasta des, să vă amintiŃi 
de Mine...

LuaŃi această pâine, 
este trupul Meu. Vă dau o nouă poruncă: IubiŃi-vă 

unii pe alŃii cum v-am iubit eu.

LuaŃi acest pahar, este sângele 
Meu care se varsă pentru voi. În 
acest fel Dumnezeu face un nou 

legământ cu voi.

Dacă va fi între voi această 
dragoste, lumea va şti că sunteŃi 

ucenicii Mei.

Doamne, Te voi urma 
oriunde. Îmi voi da viaŃa 

pentru tine.

Petru, când va cânta cocoşul, tu 
te vei lepăda de Mine de trei ori.



Mai târziu în acea seară Isus şi ucenicii lui părăsesc 
oraşul. Iuda nu este cu ei...

Eu o să plec de la voi, dar Tatăl vă va trimite Duhul 
Sfânt. El vă va ajuta şi va fi întotdeauna cu voi. 

Voi stiŃi calea spre unde mă duc.
Eu sunt Calea, Adevărul şi ViaŃa. 

Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine.

Voi staŃi aici. Eu mă duc puŃin mai 
încolo să Mă rog.

Tată, dacă este posibil ia această 
suferinŃă de la Mine.

Totuşi, nu voia mea ci voia Ta să 
se facă!



Cum puteŃi dormi într-un timp ca 
acesta? TreziŃi-vă!

Cel care mă va trăda este aici!

PrindeŃi-L pe Cel pe care Îl sărut.
O, ÎnvăŃătorule!

Doamne, să 
luptăm?

Iuda, cu un sărut Îl trădezi pe 
Mesia!

Nu!
Isus îi lasă să-L prindă. Ucenicii Lui dispar în toate 

direcŃiile.



Isus este dus la Marele Preot, căpetenia tuturor 
conducătorilor Iudei. Petru şi Ioan Îl urmează de la 

distanŃă.

Petru intră în curte. Nu ai fost şi tu cu El?

Termină! Nici 
măcar nu-l cunosc.

Tu eşti unul dintre ei, nu-i aşa?

BineânŃeles că 
nu!

Sunt sigur! Eşti un galileean! 

Nu ştiu despre ce 
vorbeşti.



Cucuriguu
u! 

Haide, profeŃeşte! Cine te-a lovit? 

DimineaŃa, Isus este adus la adunarea conducătorilor iudei.

Eşti tu Fiul lui 
Dumnezeu?

Voi o spuneŃi.

Blasfemie! Merită să moară. Lasă-
i pe romani să-L pună la încercare!

Furtheron.....



Isus este adus la guvernatorul roman, Pilat. Conducătorii evrei îi 
stârnesc pe cei care se uită. Ei aruncă tot felul de acuzaŃii.

Ce poŃi să răspunzi acestor 
acuzaŃii? Nimic?

Ce ai făcut? Am venit să fiu 
martor al 

adevărului.

Ce este adevărul?

Eu nu găsesc nici o vină în El. Este 
sărbătoarea Paştelor. Pe cine să-l 

eliberez: pe Baraba sau pe 
Împăratul Iudeilor?



Baraba!

Baraba!

Dar ce vreŃi să fac cu 
acest Isus?

Crucifică-l!
Se crede Împărat!

Dacă-L eliberezi, nu eşti 
prietenul Cezarului.

Tu eşti liber în locul Lui. 
...37, 38, 39!

Sunt vinovat de acest sânge.

Plecăciune, Împăratul 
Iudeilor!

Baraba eşti eliberat. El fusese găsit 
vinovat de crimă politică.



Iată omul! Crucifică-l! Crucifică-l!

Crucifică-l!

Pilat semnează sentinŃa. 
Crucificarea era oribila 

pedeapsă cu moartea. Isus 
căra lemnul crucii pe străzile 

din Ierusalim. 

Locul execuŃiei este în afara 
oraşului. Este numit Golgota, 

Dealul CăpăŃânii.

Aici soldaŃii îl pironesc pe cruce.



Între timp Iuda simte remuscări 
pentru ce a făcut.

Am greşit.

Am trădat sânge 
nevinovat. Ce avem noi de a face cu 

aceasta? E problema ta!

Isus este crucificat între doi criminali.

Tată, iartă-i căci nu ştiu ce 
fac.



Pe cruce a fost pusă o inscripŃie 
în trei limbi, care spunea: "Isus 

din Nazaret, Împăratul Iudeilor".

Isus refuză o băutură împotriva 
durerilor.

SoldaŃii trag la sorŃi pentru 
hainele lui Isus.

Da! Nu i-a salvat El 
şi pe alŃii?

Dacă eşti Fiul lui 
Dumnezeu, atunci 

coboară de pe cruce!

Salvează-Te pe 
tine şi salvează-

ne şi pe noi!

Arată puŃin respect pentru 
Dumnezeu. Noi am primit ce 

meritam, dar acest om nu a făcut 
nimic rău.

Aminteşte-Ńi de mine când 
vei intra în ÎmpărăŃia Ta!

Te asigur, chiar azi vei fi cu 
Mine în Rai.



Cam pe la ora 12, are loc o 
eclipsa de soare. Totul este în 

întuneric.

Maria, mama lui Isus şi Ioan ucenicul stau 
lângă cruce.

Acum sunteŃi mamă şi 
fiu.

Dumnezeul Meu, Dumnezeul 
Meu, de ce M-ai părăsit?

Mi-e... sete! Tată, în mâinile tale Îmi dau 
sufletul.

S-a...sfârşit.



Isus moare la ora trei după-masa. Un soldat îi străpunge 
coasta şi din ea curge sânge şi apă.

În cărŃi se spune..." El a fost dus 
ca un miel la tăiere".

"A fost străpuns şi zdrobit pentru 
păcatele noastre". Dar acum El 

este mort.

A fost El Mesia care trebuia sa 
vină?

Haide să întrebăm dacă putem 
să-l îngropăm.

Iosif din Arimateea şi Nicodim iau trupul lui 
Isus. Îl îmbălsămează, îl înfăşoară în pânze şi 

îl pun într-un mormânt sigilat cu o stâncă 
mare.



După o perioadă de odihnă, care 
este o parte a sărbătorii Paştilor, 
mai multe femei care-l plângeau 

pe Isus, se îndreptau spre 
mormântul sigilat.

De ce-L căutaŃi pe cel viu între cei 
morŃi? A înviat. MergeŃi şi spuneŃi 

ucenicilor.

Stânca a fost 
dată la o parte!

Petru şi Ioan când aud aceste 
cuvinte aleargă spre mormânt.

E complet gol!

Ce s-a întâmplat?



În grădina de lângă mormânt...
Femeie, de ce plângi? Pe cine 

cauŃi?

Domnule nu l-aŃi luat 
dumneavoastră?

Maria!

ÎnvăŃătorule!

Nu mă Ńine. Spune fraŃilor 
mei că mă întorc la Tatăl 
Meu şi la Tatăl vostru, la 

Dumnezeul meu şi la 
Dumnezeul vostru.



În acea zi, ucenicii dezamăgiŃi intră într-o discuŃie cu un 
trecător despre execuŃia lui Isus...? Nu-i credeŃi pe profeŃi? Nu trebuia Mesia să sufere 

pentru a intra în gloria Sa? Totul este scris în cărŃi!

Deodată în timpul mesei 
oaspetele lor dispare...

Dar era Însuşi 
Isus! 

Ei pleacă imediat să-i găsească şi pe ceilalŃi ucenici 
a lui Isus.

L-am văzut pe Domnul!

łi Maria şi Petru 
l-au văzut!

Deodată...
Pace vouă!

Nu credeŃi că sunt Eu? 
UitaŃi-vă la mâinile şi 

picioarele mele!

Domnul 
Meu şi 

Dumnezeul 
Meu!



Isus se arată ucenicilor timp de 40 
de zile consecutiv.

El S-a arătat chiar şi la 500 de 
oameni odată.

Într-o zi, câŃiva dintre apostoli 
pescuiesc pe lacul Galileii…

Copii aveŃi ceva de mâncare?
Nu n-am prins 

nimic!

AruncaŃi plasele pe cealaltă 
parte.

O, câŃi peşti aŃi 
prins!

Este Domnul!

ÎnvăŃătorule! Nu mâncaŃi cu Mine?



Petru Mă iubeşti cu 
adevărat?

Isus îi pune aceasta întrebare de 
trei ori...

Da Doamne, ştii că Te iubesc.

Ai grijă de oile Mele!

UrmaŃi-mă!

Am primit toată puterea în cer şi pe 
pământ.

MergeŃi în lume şi faceŃi ucenici din toate 
neamurile. 

Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului şi 
al Sfântului Duh şi învăŃaŃi-i tot ce v-am 

spus Eu.

AmintiŃi-vă!
Eu sunt cu voi în fiecare zi, şi până la sfârşitul 

lumii.

După aceste cuvinte Isus a părăsit 
pământul şi a fost luat la cer. Dar El 

de asemenea a spus că Se va 
întoarce ca să judece toată lumea...



Moartea nu a putut 
să-L Ńină pe Isus.
Dumnezeu L-a 

readus la viaŃă. Isus 
a fost primul care a 

intrat în gloria lui 
Dumnezeu.

Isus a plecat. Ucenicii lui au aşteptat 
în Ierusalim, rugându-se. Duhul 

Sfânt, Duhul lui Dumnezeu intră în 
ei. Acelaş Duh, care a fost în Isus era 

şi în ei acum.
El le dă putere să devină oameni noi 

care să mărturisească cu putere 
despre Isus.

Ucenicii lui Isus încep să-L vestească în ciuda 
marilor opoziŃii.

Isus este Fiul lui 
Dumnezeu!

El a purtat păcatele 
noastre în trupul Său 

când a murit pe 
cruce. De aceea am 
murit faŃă de păcat, 
şi de acum putem 
trăi în felul în care 

Dumnezeu ne vrea.

Acum urmaşii lui Isus din toată 
lumea se întâlnesc să se roage şi să 

citească Biblia împreună. Ei frâng 
pâinea şi beau vin, ca să le 

amintească de moartea lui Isus. Ei 
împărtăşesc dragostea lui 

Dumnezeu, care locuieste în inima 
lor, cu cei din jurul lor.

Acest mesaj a fost, de 
asemenea,

proclamată prin scrisori:



Isus a făcut posibil planul lui 
Dumnezeu pentru om.

Isus te iubeşte! Fii 
mulŃumitor şi închină-te Lui!

Dumnezeu iubeşte atât de mult 
lumea încât a dat pe singurul Său 
Fiu. ToŃi cei care cred în El, nu vor 

mai fi pierduŃi ci vor avea viaŃă 
veşnică.



MAI MULTE DESPRE ISUS IOAN. Ioan a rămas credincios lui Isus chiar şi la cruce. 
La sfârşitul Evangheliei lui, a scris: " Isus a făcut multe 
alte lucruri. V-am scris aceste lucruri ca voi să credeŃi
că Isus este Mesia cel promis. Atunci veŃi avea viaŃa în 
numele Lui. Dintre toŃi ucenicii lui Isus, Ioan a fost cel 
care a trăit cel mai mult. La sfârşitul vieŃii Ioan a primit o 
viziune despre cum este Isus acum, Fiul glorios a lui 
Dumnezeu. Acestea au fost scrise în Apocalipsa, o carte 
din Biblie care se ocupă de sfârşitul lumii. 

În timpul lui Isus au fost patru martori care fiecare au 
scris despre El. Aceste cărti (Evangheliile) au fost puse în 
Biblie.

MATEI. Matei a fost unul din cei 12 apostoli. El l-a urmat 
pe Isus când aceasta l-a chemat de la biroul de vameşi 
din Capernaum. Oamenii au fost uimiŃi că Isus a vrut să se 
asocieze cu vameşii. Matei a fost martor la multe din 
întâmplările pe care le-a scris. 

LUCA. łi Luca a scris o Evanghelie, chiar dacă nu a fost 
prezent acolo. El a fost un doctor grec care a ajuns să 
creadă în Isus. El a călătorit foarte mult cu Pavel. Luca 
personal a vizitat mulŃi martori pentru ca să obŃină o 
relatare completă. El a scris şi despre experienŃele 
primilor credincioşi şi despre cum s-a întemeiat prima 
biserică creştină. Aceasta a devenit cartea "Faptele 
Apostolilor". 

MARCU. Marcu a scris o Evanghelie mică (cuvântul 
Evanghelie înseamnă "vestea bună"). El era doar un copil 
când Isus În una din scrisorile lui, Petru chiar se referă la 
el ca fiul meu. Mai târziu Marcu călătoreşte cu Pavel care 
a fost omul care a adus mesajul lui Isus în Europa. a 
lucrat în Israel. Marcu a călătorit mult cu Petru.  

łI TU! Povestea lui Isus nu s-a sfârşit încă. Printre secole 
ea s-a continuat în viaŃa multor oameni. Ea poate să 
continue şi în viaŃa ta. Isus vrea să-Ńi arate dragostea Lui, 
să te facă să-L cunoşti pe Tatăl Său, pe Dumnezeu. El 
face aceasta în acelaşi fel astăzi cum a făcut-o cu primii 
ucenici: El va trimite pe Duhul Sfânt să locuiască în tine 
şi să-Ńi transforme viaŃa. Ce a fost întuneric va deveni 
lumină. Ceea ce ar fi sfârşit în moarte, poate acum să 
ajungă la viaŃa veşnică. MulŃumită lui Isus, planul lui 
Dumnezeu pentru viaŃa ta poate fi îndeplinit.  
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