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Pregătiţi-vă! Dumnezeu 
va face ceva nou.

De ce se adună această mulţime la râu?



Begin een nieuw leven!Începeţi o viaţă nouă! Je kunt niet aan God 
ontsnappen. De bijl van Gods 
oordeel ligt al klaar bij de 

wortels van de bomen.

Nu puteți fugi de Dumnezeu. 
Securea judecăţii lui 

Dumnezeu este deja la
 rădăcina pomilor.

Hoor dat nou! Zijn we soms 
niet goed genoeg? 

Niemand kan Gods oordeel 
ontlopen. Maar na mij komt 

iemand die jullie van binnenuit 
kan veranderen. Hij zal jullie 

redden.

Nimeni nu poate scăpa de 
judecata lui Dumnezeu. Dar 

după mine vine Altcineva care 
vă poate schimba din interior 
spre exterior. El vă va salva.

Elke boom, die geen goede 
vrucht geeft, wordt omgekapt 

en in het vuur gegooid.

Orice pom care nu aduce 
roadă bună va fi tăiat şi 

aruncat în foc!

Ascultați! Nu suntem noi 
suficient de buni?

Wil je echt anders gaan 
leven? Begin dan opnieuw. 
Laat je dopen in water.

Chiar vreţi ca viaţa să 
vi se schimbe? Atunci 

veniţi să fiți botezaţi în 
aaceastă apă. 

Zo laat je zien dat je een 
nieuw leven wilt beginnen.

Acum sunteți curățați de 
păcatele voastre, pentru a 

începe o viață nouă.



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

Het gaat niet om 
mij. Ik maak jullie 
klaar voor de komst 
van iemand anders. 
Hij zal laten zien 

wat God met jullie 
wil. Hij zal jullie 

dopen met het vuur 
van Gods Geest. Dat 
zal andere mensen 
van jullie maken.

Nu despre mine 
este vorba. Eu 
pregătesc calea 

pentru Cineva care 
ne va arăta ce 
vrea Dumnezeu. 

El vă va boteza cu 
Duhul Sfânt şi cu 
foc. Aceasta vă va 
schimba complet.

Ik zou 
door u 
gedoopt 
moeten 
worden.

Eu... eu 
ar trebui 

să fiu 
botezat 
de Tine! 

Doe nu maar. We 
moeten alles doen 
wat God van ons 

vraagt.

Fă-o. Astfel 
facem ceea ce 
vrea Dumnezeu.

Vader, dat Uw 
koninkrijk zal 

komen en Uw wil 
zal gebeuren!

Tată, vie 
împărăţia Ta, 

facă-se voia Ta!

Da, Tu eşti 
Fiul meu. Te 
iubesc şi Îmi 

găsesc 
plăcerea în 

Tine.

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

Iar apoi...



Duhul lui 
Dumnezeu 
L-a condus 
pe Isus în 
pustie. 

Poporul iudeu 
tânjea de 

multă vreme 
după Mesia. 

În cărțile lor 
vechi, venirea 

Lui era 
prevestită de 

profeți. El avea 
să facă Israelul 

măreț...

Ierusaim

Nazaret

Capernaum

Cana

IUDEEA

GALILEEA

ISRAEL

Io
rd

an

Dar la râul Iordan Ioan Botezatorul arăta spre Isus ca fiind 
mielul adus ca jertfă.

El stă acolo 40 de zile şi 40 de 
nopţi. Nu mănâncă. Se roagă. Se 
pregătește pentru misiunea Sa...

Isus se luptă cu Satan, liderul invizibil al întunericului. 
Acest dușman al lui Dumnezeu și al omenirii conduce lumea 

cu ură, boală și moarte.

Isus trebuie să îndeplinească 
planul lui Dumnezeu. 

Dumnezeu vrea ca oamenii 
să fie eliberați de teama lor 
de condamnare și moarte...

Era pe la începutul erei noastre când Ioan 
Botezătorul pregătea Israelul pentru venirea 
lui Mesia. La aceea vreme, romanii guvernau 
peste o mare parte a lumii, iar Israelul era 

doar o mică parte din marele Imperiu Roman.

Kijk! Hij is het lam 
van God, dat de 
zonden van de  

wereld wegneemt!

Iată! El este Mielul 
lui Dumnezeu care 
ia păcatul lumii.

Yes 
Father! 

I want to 
do what 

you want!

Da, Tată! 
Voi face 

ceea 
ce-mi 
ceri!



Isus se întoarce în 
provincia Galileea, de unde 

era. El este plin de Duhul lui 
Dumnezeu. În călătoria Lui, 
mai mulţi I s-au alăturat. Ei 
erau curioşi dacă Isus este 

Mesia... 

Daarna laat Satan Jezus 
voorlopig met rust. Er komen 
engelen die Jezus dienen…

Dacă eşti într-adevăr Fiul lui 
Dumnezeu, dovedeşte-o! Sări 
de pe acoperişul Templului. 
Nu scrie că îngerii te vor 

purta pe braţe?

Nee! Er staat 
ook: ‘Je zult 
de Heer je 
God niet 
uitdagen.’

Este scris de 
asemenea: 

Nu ispitiţi pe 
Dumnezeu. 

Iată! Îţi voi da toată 
puterea pe pământ dacă 

te vei închina mie! 

Ga weg, Satan! Want er 
staat: ‘Je zult alleen de 

Heer, je God aanbidden. En 
alleen voor hem knielen.’

După aceasta Satan a plecat 
de la Isus, cel puţin pentru 
un timp. Îngerii au venit la 

Isus şi i-au slujit.

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

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

Nee, want in Gods 
boeken staat: ‘Een mens 

leeft niet alleen van 
brood. Hij leeft van elk 
woord dat God spreekt.’

Nu! Este scris în 
Cartea lui Dumnezeu: 

Un om nu trăiește doar 
cu pâine. Omul trăiește 

prin cuvântul lui 
Dumnezeu.

Înapoia mea, Satană! Este 
scris. Doar lui Dumnezeu 
trebuie să i te închini şi 

să-i slujeşti.

Înapoia mea, Satană! Este 
scris. Doar lui Dumnezeu 
trebuie să i te închini şi 

să-i slujeşti.



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

mama Sa şi câţiva prieteni.



Dar pe la jumătatea 
serbării...

What a 
disaster! The 
wine has run 

out!

Fill these large jars with 
water and let the Master 
of the Ceremonies taste it.

??

Proef eens! Heb jij de 
beste wijn voor het laatst 

bewaard?

Gustă-l! Ai păstrat vinul 
cel mai bun la urmă! 

What a party! What a 
wedding! Water that’s turned 

into wine! The best wine!

Who is 
he?

Acesta a 
făcut Isus 

din Nazaret!

Ce dezastru! 
Nu mai este 

vin!

Doe maar 
wat Jezus 

zegt.

Faceţi ce 
vă spune 

Isus! 

Umpleţi vasele mari cu 
apă şi daţi maestrului de 

ceremonii să guste.

Ce petrecere! Ce nuntă! Apa 
care se transformă în vin! Cel 

mai bun vin!

Cine este 
El?

Water? Maar dit is wijn! 
De beste wijn!

Apă? Dar acesta este vin! 
Cel mai bun!



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

Și aici îşi alege primii
 ucenici... 

Petrus, laten we naar diep 
water gaan. Zet daar je 

netten uit.

Petru, haide să ieşim în larg 
unde este apa adâncă şi să 

aruncăm plasa aici.

Petrus, laten we naar diep 
water gaan. Zet daar je 

netten uit.

Maar goed, als u het zegt…

What! I can’t believe it!

Învăţătorule, toată noaptea 
m-am trudit şi n-am 

prins nimic.

Dar dacă Tu spui...

Ia te uită! Nu-mi vine să 
cred!



Ga bij mij weg, Heer! Ik ben 
een mens vol zonde.

Don’t be afraid Peter. 
From now on, you’ll be 

catching men.

Jakobus! 
Johannes! 

Kom helpen! 
De vangst van 

ons leven!

Pleacă de la mine Doamne! 
Sunt un păcătos.

Iacov! Ioan! 
Veniţi aici! 

Este 
pescuitul 

vieţii!

Nu-ţi fie frică, Petre! 
De-acum înainte sunteți 

pescari de oameni!

Follow me!Urmaţi-mă!



Isus merge în toată 
Galileea cu ucenicii săi. 

El spune tuturora despre 
Împărăţia lui Dumnezeu. 

El vindecă tot felul de boli 
şi scoate duhuri demonice. 
Oamenii sunt uimiţi şi îl 
urmează. Ei vin chiar şi 
din alte provincii şi din 

Ierusalim, capitala 
Israelului. Ei ascultă

 fiecare cuvânt care îl 
spune.

Blessed are you when you need God. 
You shall live in his new world.

Gelukkig ben je als je naar 
Gods goedheid verlangt. 

Daar zul je veel van krijgen.

Gelukkig ben je als je 
verdriet hebt. Je zult

 getroost worden.

Blessed are you when you 
do good to others. God 

shall be good to you. And 
when you make peace, you 

shall be called a child 
of God. 

Ferice de cei flămânzi, căci 
ei vor fi săturaţi.

Ferice de cei ce plâng, 
căci ei vor fi mângâiați.

Ferice de cei săraci, căci a lor este 
Împărăţia cerurilor.

Ferice de cei care fac
lucruri bune. Dumnezeu 
va fi bun cu voi. Iar când 
faceți pace, veți fi numiți 

copii ai lui Dumnezeu.



Wie naar een andere vrouw 
kijkt om met haar naar bed 
te gaan, heeft in zijn hart al 

overspel gepleegd.

Do as I say. Then you’re like someone who builds his 
house on a rock. If you don’t, you’ll be building on 

quicksand.

The eye is the light of the 
body. If your eye is clear 
then your whole body will 
be illuminated. But if your 
eye is cloudy, you live in 

darkness.

Niemand kan twee heren 
dienen. Het is óf God, óf 

het geld.

Doe voor mensen wat jij 
wilt dat ze voor jou doen.

Faceţi bine în secret, ca să 
nu atrageţi atenţia.

Nimeni nu poate sluji la 
doi stăpâni; ori Dumnezeu, 

ori bogățiile.
Faceţi bine în secret, ca să 

nu atrageţi atenţia.

Ochiul este lumina trupului. 
Dacă ochiul este curat, 

întreg trupul va fi luminat. 
Dar dacă ochiul este 

murdar, veţi trăi în întuneric.

Faceţi ceea ce vă voi spune. Atunci veţi fi ca cineva care 
îşi zideşte casa pe stâncă. Dacă nu faceţi ce vă voi spune, 

veţi fi ca cineva care o zideşte pe nisip.

Nu vă îngrijoraţi pentru ziua 
de mâine. Căutați mai întâi  
Împăraţia lui Dumnezeu, şi 
toate celelalte vor 
veni de la sine.

Doe voor mensen 
wat jij wilt dat ze 

voor jou doen.

Faceţi altora ce aţi 
vrea să vă facă şi 

ei vouă. 

Doe voor mensen wat jij 
wilt dat ze voor jou doen.

Iubiţi-vă duşmanii şi 
rugaţi-vă pentru ei. 



Într-o zi pe când oamenii se îngrămădeau pe lângă casa lui 
Isus din Capernaum...

Daar komen we nooit 
doorheen!

Did you hear that? How 
dare he say that!

N-o să reuşim să 
trecem.

It’ll have to 
be the roof 

then; mattress 
and all.

What’s 
happe-
ning up 
there?

Leave them! Those friends 
have a lot of faith.

Laat ze. Die vrienden 
hebben veel geloof.
Păcatele tale sunt 

iertate!

Wat is gemakkelijker om 
te zeggen: ‘Je zonden 
zijn je vergeven’, of: 
‘Sta op en wandel’?

Ce este mai ușor de 
spus: Păcatele îți sunt 
iertate, sau Ridică-te și 

umblă?

The messiah has the 
authority to forgive sins. 

But I say also: Take up your 
mattress and walk!

O să-l ducem 
prin acoperiş.

Ce se 
întâmplă 

acolo 
sus?

Lăsaţi-i! Prietenii aceştia au 
multă credinţă!

Ați auzit? Cum de 
îndrăznește să spună asta?

Mesia are autoritatea să 
ierte păcatele. Dar spun de 
asemenea: Ridică-ţi patul şi 

umblă!

He’s mocking 
God! 

Huleşte pe 
Dumnezeu!

Alleen God kan zonden 
vergeven.

Doar Dumnezeu poate 
să ierte păcatele!



Incredible!

The lame 
can walk!

Yes! I am healed! 
Thanks to Jesus!

Isus face multe lucruri 
bune. El vorbește cu 

înțelepciune și autoritate. 
Dar nu toată lumea este 
mulțumită de El. Liderii 
vor să se raporteze la 
Lege. Ei caută să vadă 

dacă Isus ține Legea. Cum 
era Sabatul. În prima zi a 
săptămânii este interzis cu 
desăvârșire să se lucreze 

ceva...

Hier is een man met een 
verschrompelde hand. 

Mag je op deze dag goed 
doen, of niet?

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

să se facă bine? 

Stretch out your hand!

Hoera! Ik ben 
beter!

O! Sunt 
vindecat!

We’ve 
got to 
get rid 

of Jesus!

The leaders in 
Jerusalem must 

be told that 
he’s leading the 
nation astray!

Incredibil!

Ologul poate 
merge.

Da! Sunt vindecat! 
Mulțumesc, Isus!

Întinde-ţi mâna! Tre-
buie să 
scăpăm 
de el!

Conducătorii 
din Ierusalim 

trebuie să ştie 
că El conduce 
naţiunea pe căi 

greşite.



Pe măsură ce tensiunea dintre Isus și lideri creștea, Isus se 
retrage. El merge cu barca în larg, cu ucenicii. Dar...

Master! Help! 
We’re going 

under!

Învăţătorule! 
Ajutor! Ne 
scufundăm!

Waarom zijn jullie 
zo bang? Waar is jullie 

vertrouwen?

De ce vă temeţi? 
Unde vă este 

credinţa?



Ei leagă corabia într-un loc liniştit. Dar un murmur 
se aude din munţi...

RAAAAH!RAAAAAH!

Zwijg! Stil!Linişte! 
Linişteşte-te! 



Un singuratic trăia acolo. El 
era posedat de demoni...

Leave that man, 
tormenting spirits!

What have we 
got to do with 
you, Son of the 
most high God?

Ga!Plecați!

Well, 
well 

Jesus!

E, e... 
Isus!

Părăsiți-l pe acest 
om, duhuri demonice!

Ce avem noi 
de-a face cu 
tine, Fiu al 

Dumnezeului cel 
Atotputernic?

What’s your 
name?

Legion, because 
there are many 

of us.

Care este 
numele tău?

Legiune, pentru 
că suntem mulţi.

Send us 
into those 
pigs over 
there.

Trimite-ne 
să intrăm 
în porcii 
aceia!

Hij komt! 
Hij! Huhuhuh!Vine! El! Uh!



??

Weg 
jullie! 

Ga weg 
hier!

Plecaţi 
de la noi!

Mag ik met 
jullie mee?

Pot să vin cu 
Tine?

Ik ben weer 
helemaal goed!
Sunt complet 

vindecat!

Nee, blijf maar hier. Vertel 
wat God voor jou gedaan 

heeft!

Nu, stai aici. Spune 
tuturor ce a făcut 

Dumnezeu pentru tine!



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

După o noapte de
 rugăciune Isus îşi alege 

cei 12 ucenici. El îi trimite 
doar doi câte doi. El le dă 
putere asupra duhurilor şi 

bolilor.

Ei sunt fraţii Petru şi 
Andrei... Fraţii Iacov şi Ioan... Filip şi Natanel...

Jullie moeten weten dat ik all
een maar doe wat mijn Vader wil. 

Hij heeft mij gestuurd.

Trebuie să știți că Eu 
fac doar ceea ce Tatăl 
m-a trimis să fac. El 

m-a trimis.



Tadeu şi celălat Iacov... Simon, luptătorul din rezis-
tenţă şi Iuda Iscarioteanul.

Ga nu! Wie jullie ontvangt, 
ontvangt mij. En wie mij 

ontvangt, ontvangt hem die mij 
gezonden heeft.

Cei 12 apostoli s-au întors 
entuziasmaţi de misiu-
nea lor. Ei au făcut tot 
ce le-a zis Isus să facă. 

După aceasta Isus vrea să 
meargă cu ei într-un loc 
liniştit, dar mulţimea nu-i 

lasă. 

Look! The harvest is big, but 
the workers are few. Pray to 
the Lord of the harvest that 
he will send workers out to 

gather in the harvest.

Uitați-vă! Secerişul este mare 
dar lucrătorii sunt puţini. 

Rugaţi-vă Domnului 
secerişului să trimită lucrători 

ca să strângă recolta. 

Toma şi Matei (care înain-
te a fost vameș și aduna 
taxele pentru romani)...

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

Mă primeşte pe mine, Îl 
primeşte pe Cel care m-a 

trimis pe Mine.



We hebben maar 200 geld-
stukken. Dat is nooit genoeg 

voor zoveel mensen.

Zorg dat de mensen gaan 
zitten in groepen van vijftig.

Avem doar 200 de monede. 
Nu este nici pe departe 

suficient!

Puneţi oamenii să stea în 
grupuri de cincizeci.

Isus îi mulţumeşte lui 
Dumnezeu...

El frânge pâinea şi 
peştii…

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

Philip, how are all these people 
going to get food? Why don’t you 

give them something?

Filip, cum vor face rost de mânca-
re aceşti oameni? De ce nu le daţi 

voi de mâncare ceva? 

Here is a boy with five
 loaves and two fishes. 

That’s all there is.

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

este tot ce avem.



Kijk! Er zijn nog 
twaalf volle 
manden over.

Uitaţi-vă! Au mai 
rămas 12 coşuri 
de fărâmituri!

Stuur de mensen maar naar huis. Gaan jullie 
in de boot naar de overkant. Dan blijf ik hier 

om te bidden.

E timpul ca oamenii să fie trimişi acasă. 
Luaţi barca şi treceţi de cealaltă parte. Eu 

rămân în munţi să mă rog.

Mii de oameni sunt hrăniţi 
din mâncarea înmulţită de 

Isus...

He is truly the messiah that 
was promised to us!

El trebuie să fie Mesia care 
ne-a fost promis!

We moeten hem 
koning maken!

Trebuie să-L facem 
rege!



Mai târziu în acea noapte ... 

Niet bang zijn! 
Ik ben het!

Nu vă temeţi. 
Eu sunt!

Heer, 
red me!

Aaaaah!
 It’s a ghost!
Aaaa! Este o 

fantomă!

Lord if it’s you, 
tell me to come 
to you on the 

water. 

Doamne, dacă 
eşti Tu, spu-

ne-mi să vin la 
Tine pe apă!

Doamne 
scapă-mă!

Why did you doubt, Peter?Petru, de ce te-ai îndoit?

Kom!Vino!



Sunt oameni care vor să-L 
proclame pe Isus împărat. 
Ei speră că sub domnia 

Lui, romanii vor fi izgoniţi. 
Duşmanii lui Isus de 

asemenea se înmulţesc.
 Ei îl criticau continuu. Ei 
vor să întărâte oamenii

 împotriva Lui şi să scape 
de El.

Maak je niet druk om 
voedsel dat verteert, maar 
om voedsel dat blijft en 

eeuwig leven geeft.

Nu vă îngrijoraţi pentru 
mâncarea care trece, ci 
pentru cea care dă viaţa 

veşnică.

Ik ben het brood dat 
eeuwig leven geeft. Ik geef 
mijn lichaam voor het leven 

van de wereld.

Eu sunt pâinea care dă 
viața veșnică. Trupul Meu 

este dat pentru viaţa lumii.

Hoe kan die man ons zijn 
lichaam te eten geven?

Geklets!

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

Aiureli!

Wegwezen, 
mensen!Plecați!

Don’t you want to 
go as well?

Heer, naar wie zouden 
we gaan? U hebt woorden 

van eeuwig leven.

Doamne, la cine să 
mergem? Tu ai cuvintele 

vieţii veșnice. 

Meester, 
wanneer bent u 
hier gekomen?

Are you looking 
for me because 
of the bread I 

gave you?

Învăţătorule, 
când ai ajuns 

aici? 

Voi Mă căutaţi 
pentru pâinea 
pe care v-o 

dau?

He’s just deceiving 
everyone.Ne înşeală pe toţi.

Voi nu vreti să 
plecati? 



Isus este amenințat. Unii 
oameni vor să-l ucidă 
cu pietre. El părăsește 
Galilea. Împreună cu un 
grup de urmași, bărbați 
și femei, El își continuă 
lucrarea în alte părți ale 

Israelului...

IS
RA

EL
IERUSALIM

GALILEEA

Mai târziu pleacă spre 
Ierusalim. 

În timpul călătoriei...

Wie zeggen 
de mensen 
dat ik ben?

Ze houden 
u voor een 
profeet.

Cine spun 
oamenii că 
sunt Eu?

Ei cred că 
Tu eşti un 
profet. 

En jullie?Dar voi? Wie zeggen jullie 
dat ik ben?

Cine spuneți voi 
că sunt?

U bent de messias, de 
Zoon van de levende God!
Tu eşti Mântuitorul, Fiul 
Dumnezeului Celui Viu. 

Zeg dat maar tegen niemand. De messias 
moet naar Jeruzalem gaan. Daar zal hij 

lijden en sterven. Maar op de derde dag zal 
hij uit het graf opstaan.

Nu spuneţi nimănui. Mesia trebuie să 
meargă la Ierusalim să sufere şi să moară. 

Dar în a treia zi va învia din mormânt.



Wie bij mij wil horen, moet van 
zichzelf afzien, zijn kruis opnemen 

en mij volgen.

Wie aan zijn leven vasthoudt, 
zal het verliezen. Maar wie 

zijn leven loslaat voor mij, zal 
het vinden.

Dacă vrea cineva să fie al Meu, 
trebuie să se lepede de sine însuşi, 
să-şi care crucea şi să mă urmeze.

Oricine ţine la viaţă o va 
pierde. Oricine îşi pierde viaţa 

pentru mine, o va câştiga.

You must know that there is 
only one God.

Trebuie să ştiţi că există 
un singur Dumnezeu.

The important thing is that you love God with everything that
 is in you, and the other as much as yourself.

Important este să-L iubiţi pe Dumnezeu cu tot ce este în voi, 
şi să iubiţi oamenii cum vă iubiţi pe voi.

Pe drumuri oamenii erau adesea omorâţi. Ei erau crucificaţi, 
crucificarea fiind o crudă pedeapsă romană la moarte. 



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

Leproşii strigă când merg 
undeva, să-i prevină pe 
oameni că ei o să vină.

Melaats! 
Melaats!
Necurați! 
Necurați!

Jezus! Meester! Heb 
medelijden met ons.
Isuse! Învăţătorule!

 Ai milă de noi!



Aan de priester? Moeten 
we ons laten keuren?

Will we be healed then?Să mergem la preoţi? Să 
fim examinaţi?

? !? ! Ja, gezond! We zijn gezond!Uite! Sunt vindecat! Suntem vindecaţi!

Zijn jullie niet alle tien 
rein geworden? Waar zijn de 
anderen om God te bedanken?

Nu aţi fost toţi 10 vindecaţi? 
Unde sunt ceilalţi? Ei nu au venit 
să-I mulţumească lui Dumnezeu?

Sta op. Je geloof heeft je 
niet alleen gezond gemaakt. 

Het heeft je ook gered.

Ridică-te. Credinţa ta nu 
doar te-a vindecat, ci te-a 

şi mântuit.

Go, show yourselves to 
the priest!

Duceţi-vă şi arătăţi-vă 
preoţilor. 

Atunci vom fi vindecaţi?

Come!Da!!

Hallelujah! 
God is good! 
Thank you!

Dumnezeu 
este bun! 

Mulţumesc!



Liderii iudei din Ierusalim 
şi-au trimis complicii să-l 
spioneze pe Isus. Nu se 
poate ca El să fie doar 

bun. Ei doreau să-l prindă 
cu ceva ca să-l acuze...

El umbla cu oamenii care aveau o 
reputaţie proastă, cum ar fi prostituatele 

sau vameşii, care lucrau cu romanii...

De messias is 
gekomen om 
iedereen die 
verloren is te 

redden.

Mesia a venit 
să-i caute pe 
cei pierduţi 

şi să-i
mântuiască. 

Isus vindeca bolnavii și în 
ziua de Sabat, când nimeni 
nu avea voie să lucreze 

nimic...

Și copiii beneficiază de 
atenţia Lui specială...

Wees weer gezond!Fii vindecat!

Lasaţi copiii să vină 
la Mine. Împărăţia lui 
Dumnezeu aparţine 

unora ca ei.

Lasaţi copiii să vină 
la Mine. Împărăţia lui 
Dumnezeu aparţine 

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… Heer! Doamne!

Als u hier was geweest, 
zou mijn broer niet 

gestorven zijn.

I am the resurrection and 
the life. Whoever believes in 
me will live. Do you believe 

that Martha?

Ja, Heer. Ik geloof dat u 
de beloofde messias bent, 

die komen zou. De Zoon van 
God.

Ja, dat weet ik. Hij zal 
weer levend worden bij de 
opstanding op de laatste 

dag.

Doamne, dacă ai fi fost 
aici, fratele meu nu ar fi 

murit!

Je broer zal opstaan, 
Marta.

Waar hebben jullie hem 
neergelegd?

Kom kijken, 
Heer.

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

la învierea de apoi.

Da, Doamne! Eu cred că 
Tu eşti Mântuitorul promis, 

care trebuie să vină în lume, 
Fiul lui Dumnezeu.

Unde l-aţi îngropat?

Vino să vezi, 
Doamne!

Eu sunt învierea şi viaţa. 
Oricine crede în Mine va 

trăi. Crezi tu asta, Marta?



Maar had 
hij zijn 

dood niet 
kunnen 

voorkomen?

N-ar fi 
putut El 
împiedica 

moartea lui 
Lazăr?

Kijk eens 
hoeveel hij van 

hem hield.

Priviţi, 
l-a iubit cu 
adevărat.

Haal die steen voor 
het graf weg!Daţi piatra la o parte!

Heer, het stinkt er. Hij is al 
vier dagen…

Jullie zullen Gods 
glorie zien.

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

Veţi vedea gloria lui 
Dumnezeu.

Lazarus, kom eruit!Lazăre, vino afară!Father, I am doing this so 
that the people will know 

who I am.

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

Aici morţii sunt înfăşuraţi în pânză şi puşi 
în morminte săpate în stâncă.

Maak hem los en laat hem 
gaan!

Scoateţi-i pânzele şi lăsaţi-l 
să meargă.



Un om trebuie să moară 
pentru toți! De aceea 

liderii religioși căutau o 
oportunitate să-l prindă 
pe Isus. El era în drum 
spre Ierusalim. Asta era 
bine pentru ei. Ei doreau 
ca romanii să-l condamne 

la moarte...

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

Dan zullen ze onze 
tempel en ons volk 

vernietigen.

Dus moet deze 
Jezus ter dood 

worden gebracht!

Ei ne vor distruge 
templul şi naţiunea! 

Denk na! Het is beter dat 
één man sterft voor het volk, 

dan dat iedereen 
vernietigd wordt.

De aceea trebuie 
să fie omorât Isus. 

Folosiţi-vă raţiunea! Este 
mai bine ca un singur om să 
moară pentru naţiune decât 
să fie distrusă întreaga ţară.

That man performs a 
lot of miracles.

If we let this continue, 
the Romans will take 

action!

Acest om face multe 
minuni.

Dacă-l lăsăm să 
continue, romanii vor 
acţiona într-un fel!



Între timp în Betania era o sărbătoare. 

Maria!Maria!

Die hadden 
we kunnen 

verkopen. We 
hadden het 
geld aan de 

armen kunnen 
geven.

Puteam să-l 
vindem și să 
dăm banii la 
cei săraci.

Laat haar, Judas. 
Ze heeft de balsem 
bewaard voor mijn 

begrafenis.

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

înmormântarea Mea.

Ce risipă! 
Parfumul acela 
costa o avere!



Sărbătoare Paștelui este aproape. Mulţimi de oameni călătoresc spre 
Ierusalim. Ei aveau să aducă jertfe la Templu... 

Isus intră în cetate, în ciuda 
amenințării...



Lang leve de man 
die komt in Gods 

naam!

De koning van 
Israël!

Trăiască Cel care 
vine în Numele lui 

Dumnezeu!

Împăratul lui 
Israel!

Hosanna!Osana!

Hij moet ermee stop-
pen!

De hele wereld loopt 
hem achterna.

El trebuie să 
oprească toate astea!

Toată lumea Îl 
urmează.

Jeruzalem, als je eens wist 
hoe je vrede kunt krijgen. 

Maar je wilt niet.

Ierusalime! Dacă ai fi știut 
cum să primești pacea... 

Dar nu ai vrut...

Hurray!Ura!

Oamenii strigă urându-I 
bun venit.



Templul din capitală este 
centru religiei iudaice...

Dar care miel de jertfă 
poate elibera oamenii de 
vină, rușine și teama de 

judecată?

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

În perioada Paştelor, mieii 
erau înjughiaţi.

Ei erau aduși ca jertfă la 
templu, pentru ca oamenii să 
fie scăpați de păcatele lor...

Deodată apare şi Isus...



Gods huis moet een 
gebedshuis zijn. Maar 
jullie hebben er een 

rovershol van gemaakt!

We moeten snel een 
moment vinden om hem uit 

de weg te ruimen.

Casa lui Dumnezeu 
trebuie să fie o casă a 
rugăciunii dar voi aţi 

făcut o vizuină de hoţi!

Hij is gevaarlijk! 
Maar de mensen 
hangen aan zijn 

lippen!

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

Trebuie să găsim un prilej 
să scăpăm de El!



We geven je de prijs van 
een slaaf voor Jezus. 
Dertig zilverstukken.

Hoeveel geven 
jullie mij voor 

hem? Dat is Judas, 
een van zijn 
volgelingen.

Cât îmi daţi 
pentru El? Acesta este 

Iuda, unul 
dintre ucenicii 

lui!

O să-ţi dăm 30 de arginţi 
pentru Isus; preţul unui 

sclav.

I’ll hand Jesus over 
to you.

O să vi-l predau pe 
Isus!

We moeten een list verzinnen 
om hem te pakken. Dan laten 

we hem doden.
Maar niet tij-
dens het feest. 
Geen oproer 
tijdens Pasen.

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

putea să fie omorât.

Dar nu în tim-
pul sărbătorii. 

Nu vrem 
probleme în 

timpul Paştelor.



În zilele de dinaintea 
Paștelului Isus vorbește 
oamenilor despre templu. 

El prezice căderea 
Ierusalimului. Toți vor 

trebui să fugă de 
acolo. Dar El va continua 
să iubească oamenii. Apoi 
le cere lui Pentru și Ioan 
să pregătească masa de 

Paște...

O voi face în seara 
aceasta!

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



Ik heb er vurig naar 
verlangd om dit paasmaal 
met jullie te eten, voordat 

ik zal lijden.

Wie van jullie het mee
ste dient, zal jullie leider 

zijn.

Am aşteptat de mult să 
mănânc aceste Paşte cu voi 

înainte să sufăr.

Cel mai mare între voi 
trebuie să fie slujitorul 

tuturor.

Ik ben in jullie midden 
als dienaar.

Eu sunt între voi ca un 
slujitor.

People in authority make 
others serve them, but it 

will be the other way round 
with you. 

Oamenii cu autoritate 
poruncesc supușilor, dar 
între voi trebuie să se 

întâmple altfel.



Lord, are you going to wash 
my feet like a slave? No! 

Never!

Was dan ook maar mijn 
handen en mijn hoofd!

Als ik jou 
niet mag 

wassen, hoor 
je niet bij 
mij, Petrus.

Wie in bad 
is geweest, 
hoeft alleen 

nog maar zijn 
voeten te laten 

wassen.

Dacă nu te 
spăl, Petre, 
tu nu eşti al 

Meu.

Doamne, atunci spală-mi 
şi capul şi mâinile! Cineva care a 

făcut baie tre-
buie să-şi spele 
doar picioarele.

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

Nu! Niciodată!

Jullie noemen mij Meester en 
Heer. En dat ben ik. 

Toch was ik jullie voeten. 
Daarom moeten jullie 
elkaar net zo dienen.

Ik toch niet?Voi Mă numiţi Domn şi 
Învăţător, ceea ce este 

adevărat. Aşa cum v-am spălat 
Eu picioarele, aşa trebuie să 
vă slujiţi şi voi unii altora. Nee!

Nu eu, nu-i aşa?

Niciodată!

Judas, wat je wilt 
doen, doe dat snel.
Judas, wat je wilt 
doen, doe dat snel.
Judas, what you want 
to do, do it quickly!

Iuda, ce ai de făcut, 
fă repede!

Helaas zal één van 
jullie mij verraden.

Unul dintre voi Mă va 
vinde. 



Blijf dit telkens doen om mij 
in gedachten te houden.

Faceţi aceasta des, să vă 
amintiţi de Mine...

Eet het brood. 
Dat is mijn lichaam.

Luaţi această pâine, este 
trupul Meu. 

Drink this wine, it is my 
blood, given to forgive your 
sins. This way, God makes a 

new covenant with you.

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

legământ cu voi.

I give you a new 
commandment. Love one 
another as I have loved 

you.

Vă dau o nouă poruncă: 
Iubiţi-vă unii pe alţii cum 

v-am iubit Eu.

Als mijn liefde in jullie is, 
zal de wereld weten dat 

jullie bij mij horen.

Heer, ik zal u overal 
volgen. Ik zal mijn leven 

voor u geven.

Peter, by the time the cock 
crows, you’ll have denied me 

three times.

Dacă va fi între voi 
această dragoste, lumea va 
şti că sunteţi ucenicii Mei.

Doamne, Te voi urma 
oriunde. Îmi voi da viaţa 

pentru tine.

Doamne, Te voi urma oriunde. 
Îmi voi da viaţa pentru tine.



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

Ik ga jullie verlaten. Maar de Vader zal 
jullie de heilige Geest sturen. Hij zal jullie 

helpen en altijd bij jullie blijven.

Maar niet wat ik wil, maar 
wat u wilt moet gebeuren.

Mijn Vader, als het mogelijk 
is, laat dit lijden dan aan mij 

voorbijgaan.

Blijven jullie hier, dan ga ik 
verderop bidden.

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

Tată, dacă este posibil, 
îndepărtează această 
suferinţă de la Mine.

Voi staţi aici. Eu mă duc 
puţin mai încolo să Mă rog.

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

întotdeauna cu voi.

I am the way, the truth, 
and the life. No one can 

come to the Father unless 
he comes through me.

Eu sunt Calea, Adevărul şi 
Viaţa. Nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine.

Waar ik heenga, daarheen 
weten jullie de weg.

Voi stiţi calea spre unde 
mă duc.



De man die ik kus, moeten 
jullie pakken!

Heer, zullen 
we erop los 

slaan?

Stop dat!

Judas, verraad je de 
messias met een kus?

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

Prindeţi-L pe Cel pe care 
îl sărut.

Doamne, să 
luptăm?

Nu!

Iuda, cu un sărut îl 
trădezi pe Mesia!

Hoe kunnen jullie nu slapen? Sta 
op! Kijk, daar is mijn 

verrader al.

Cum puteţi dormi într-un timp 
ca acesta? Treziţi-vă! Cel care 

mă va trăda este aici!

Hallo Meester!O, Învăţătorule!



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

Petru intră în curte. 

Welnee man!Welnee man!

No! I don’t 
even know the 

man.

Termină! Nici 
măcar nu-l 

cunosc.

Of course not!Bineînţeles că nu!

I don’t know what you 
are talking about.
Nu ştiu despre ce 

vorbeşti.
You’re one of 
them, aren’t 

you?

Tu eşti unul 
dintre ei, nu-i 

aşa?

Hé, was jij ook 
niet bij hem?
Nu ai fost şi 
tu cu El?

I’m sure! You were there! 
You’re a Galilean! 

Sunt sigur! Eşti un 
galileean! 



Isus î-l caută din priviri 
pe Petru...

Nu mag je profeteren. 
Wie heeft je geslagen?

Godslastering! Hij is de dood 
schuldig. Naar de Romeinen 

met hem!

Haide, profeţeşte! Cine 
te-a lovit? 

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

la încercare!

Cock-a 
doodle-doo.
CUCURI-
GUUU! 

Dimineaţa, Isus este adus la adunarea conducătorilor 
iudei. Marele Preot î-l interoghează pe Isus...

Jullie zeg-
gen het.
Voi o 

spuneţi.

Eşti tu Fiul lui Dumnezeu?



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

acuzaţii.

Wat zegt u op al die 
beschuldigingen? Zegt 

u niets?

Wat hebt u 
gedaan?

Ik ben 
gekomen 
om van de 

waarheid te 
getuigen.

Wat is waarheid?

Ce poţi să răspun-
zi acestor acuzaţii? 

Nimic?

Ce ai făcut? Am venit 
să spun 

adevărul.

Ce este adevărul?

Ik kan geen schuld in hem 
vinden. Het is feest. Wie zal 
ik loslaten: Barabbas, of deze 

koning van de Joden?

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

eliberez: pe Baraba sau pe 
Împăratul Iudeilor?



Barabbas! 

Laat Barabbas vrij!

Als u hem vrijlaat, 
bent u geen vriend 

van de keizer!

Baraba este eliberat, la schimb 
cu Isus. El , care fusese găsit 

vinovat de crimă...

… 37, 38, 39!

Heil, koning van de 
Joden!

Baraba!

Eliberează-l pe 
Baraba!

Dacă-L eliberezi, 
nu eşti prietenul 

Cezarului.

… 37, 38, 39!

Plecăciune, 
Împăratul Iudeilor!

Kruisig hem! Hij geeft zich uit 
voor koning!

Crucifică-l! Se crede
 Împărat!What should I do 

with this Jesus?

Dar ce vreţi să 
fac cu acest 

Isus?

Jij kunt gaan, in 
ruil voor hem.
Tu eşti liber în 

locul Lui. 

Ik ben onschuldig aan zijn 
bloed.

Sunt nevinovat de acest 
sânge.



Kijk, de mens! Kruisig hem!

Pilat semnează sentinţa. 
Isus trebuie să care 
crucea de lemn pe 

străzile din Ierusalim. 

Locul execuţiei este în 
afara oraşului. Este pe un 
deal numit Golgota, care 

înseamnă Dealul Căpăţânii.

Aici soldaţii îl pironesc pe 
cruce.

Iată omul! Iată omul! Away with him!Iată omul!

Kruisig hem!Iată omul!



Wat gaat ons dat aan? Zoek 
dat zelf maar uit.

Isus este crucificat între 
doi criminali.

Între timp Iuda simte re-
mușcări pentru ce a făcut.

Ik heb 
verkeerd 
gedaan.

Ce avem noi de a face cu 
aceasta? E problema ta!

Am greşit.

Father, forgive 
them. They don’t 

know what they are 
doing.

Tată, iartă-i, căci 
nu ştiu ce fac.

Ik heb onschuldig 
bloed uitgeleverd.
Am trădat sânge 

nevinovat.



Pe cruce a fost pusă o 
inscripţie în trei limbi, care 
spunea: “Isus din Nazaret, 

Împăratul Iudeilor”.

Ja. Anderen heeft hij 
toch ook gered?

Is hij Gods Zoon? Laat 
hij dan van het kruis 

afkomen!

Ik verzeker je: vandaag 
zul je met mij in het 

paradijs zijn.

Heb toch eerbied voor God! 
Wij krijgen ons verdiende 
loon. Maar hij heeft geen 

kwaad gedaan.

Da! Nu i-a salvat El şi 
pe alţii?

Dacă eşti Fiul lui 
Dumnezeu, atunci 

coboară de pe cruce!

Arată puţin respect pentru 
Dumnezeu. Noi am primit ce 
meritam, dar acest om nu a 

făcut nimic rău.

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

Save your-
self and us!

Salvează-Te 
pe tine şi 

salvează-ne 
şi pe noi!

Remember me when you 
enter your kingdom!

Aminteşte-ţi de mine când 
vei intra în Împărăţia Ta!

Isus refuză o băutură 
împotriva durerilor.

Soldaţii trag la sorţi 
pentru hainele lui Isus.



La prânz se face întuneric. 
Durează trei ore...

Maria, mama lui Isus, 
şi Ioan, ucenicul Lui, stau 

lângă cruce.

Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij 

verlaten?

Het is… volbracht!

Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, de ce 

M-ai părăsit?

S-a isprăvit!

I’m…thirsty.Mi-e... sete! Father, I place my Spirit 
into your hands.

Father, I place my Spirit 
into your hands.

Tată, în mâinile tale Îmi 
încredințez sufletul.

Jullie zijn voortaan 
moeder en zoon.

Acum sunteţi mamă 
şi fiu.



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

sânge şi apă.

In de oude boeken staat: 
‘Hij was als een lam dat 
geslacht zou worden…’

Was hij de messias die 
komen zou, of niet?

Kom, dan vragen we of we 
hem mogen begraven.

‘Hij werd mishandeld voor 
onze fouten, gedood voor 

onze zonden.’

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

îl pun într-un mormânt săpat în stâncă.

În cărţi se spune... ”El 
a fost dus ca un miel la 

tăiere”.

A fost El Mesia care 
trebuia sa vină?

Haide să întrebăm dacă 
putem să-l îngropăm.

“A fost străpuns şi zdrobit 
pentru păcatele noastre”.



După o perioadă de odihnă, 
care este o parte a 

sărbătorii Paştilor, mai 
multe femei se îndreaptă 

către mormânt...

Petru şi Ioan, când aud 
aceste cuvinte, aleargă 

spre mormânt.

De steen is van het graf 
weggerold!

Wat is er gebeurd?

Waarom zoeken jullie de 
levende bij de doden? Hij is 
opgestaan! Vertel dat aan 

zijn leerlingen.

Helemaal leeg!

Stânca a fost dată la o 
parte!

Ce s-a întâmplat?

De ce-L căutaţi pe cel viu 
între cei morţi? A înviat. 

Mergeţi şi spuneţi 
ucenicilor.

E complet gol!



În grădina de lângă mormânt...

Heeft u hem weggehaald, 
tuinman?

Maria!Domnule, nu l-aţi luat 
dumneavoastră?

Maria!

Houd mij niet vast. 
Vertel iedereen dat 
ik terugga naar mijn 
Vader, die jullie Vader 
is. Naar mijn God en 

jullie God.

Nu mă ţine. Spune 
fraţilor mei că mă 
întorc la Tatăl Meu 
şi la Tatăl vostru, la 
Dumnezeul meu şi la 
Dumnezeul vostru.

Woman, why are you crying? 
Who are you looking for?
Femeie, de ce plângi? 

Pe cine cauţi?

Master!Învăţătorule!



În acea zi, ucenicii dezamăgiţi intră într-o 
discuţie cu un trecător despre execuţia lui Isus...

Deodată, în timpul mesei, 
oaspetele lor dispare...

Deodată...

Geloven jullie de profeten niet? Moest
 de messias niet lijden om zijn glorie te 
bereiken? Dat stond al in de boeken.

 Alles daarin slaat op hem.

We hebben de 
Heer gezien!

Nu-i credeţi pe profeţi? Nu trebuia Mesia 
să sufere pentru a intra în gloria Sa? 
Totul este scris în cărţi! Totul de acolo 

este despre El.

L-am văzut pe 
Domnul!

Vrede voor 
jullie! Mijn Heer 

en mijn 
God!

Geloven jullie niet 
dat ik het ben? 

Voel mijn handen en 
voeten.

Pace vouă!
 Domnul 
Meu şi 

Dumnezeul 
Meu!

Nu credeţi că sunt 
Eu? Uitaţi-vă la 

mâinile şi picioarele 
mele!

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

We hebben de 
Heer gezien!
Și Maria şi 

Petru l-au văzut!
But that 

was Jesus 
himself!

Dar era 
Însuşi Isus! 



Isus se arată ucenicilor 
timp de 40 de zile 

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

odată. Ucenicii Lui se 
întorc în Galileea. Într-o 
zi, când se întorceau din 

nou de la pescuit...

Hé mannen, hebben jullie 
soms wat te eten?

Copii, aveţi ceva de 
mâncare?

Gooi je netten dan aan de 
andere kant uit.

Maar het is de Heer!

Meester! Komen jullie 
samen met mij 

eten?

Este Domnul!

Învăţătorule! Veniți și 
mâncați cu 

Mine!

Aruncaţi plasele pe 
cealaltă parte.

No, we haven’t 
caught a thing!
Nu, n-am prins 

nimic!

My good-
ness! What a 

catch!

O, câţi peşti 
am prins!



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...

Isus îi pune aceiași 
întrebare de trei ori...

Ja, Heer, u weet dat 
ik van u houd.

Zorg dan voor 
mijn schapen.

Da Doamne, ştii că 
Te iubesc.

Ai grijă de oile 
Mele!

En onthoud dit: ik ben altijd bij jullie, dag in, 
dag uit, totdat de nieuwe wereld komt!

Amintiţi-vă! Eu sunt cu voi în fiecare zi, şi 
până la sfârşitul lumii.

Follow me!Urmaţi-mă!

I’ve received all the power in 
heaven and on earth. Go into the 
world and make disciples of all 

nations. Baptise them in the name 
of the Father and the Son and of 
the holy Spirit. Teach them to do 

all what I have told you.

Am primit toată puterea în cer 
şi pe pământ. Mergeţi în lume 

şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în numele 
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului 
Duh şi învăţaţi-i tot ce v-am 

spus Eu.

Peter, do you really 
love me?

Petre, Mă iubeşti 
cu adevărat?



“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.”

Acest mesaj a 
fost, de asemenea, 

proclamat prin 
epistole.

Acum urmaşii lui Isus din 
toată lumea se întâlnesc să 
se roage şi să citească Biblia 
împreună. Traiesc prin harul 
lui Dumnezeu. Beneficiază de 
binecuvântările Lui. Se iubesc 
unii pe alții și ajută pe cei 
în nevoie. Își iubesc chiar 
și dușmanii. Frâng pâinea și 
împart rodul viței împreună, 
ca să își aducă aminte că 
păcatele le-au fost iertate. 
Și că au primit acum o viața 
nouă și puternică, plină de 

harul lui Dumnezeu.

Moartea nu a 
putut să-L ţină 
pe Isus. Dumne-
zeu L-a readus 
la viaţă. Isus a 
fost primul care 
a intrat în gloria 
lui Dumnezeu. Și 
această glorie ne 
este disponibilă și 

nouă!

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

Jezus is de Zoon van 
God! Ook wij mogen 

Gods kinderen worden!

Moartea nu 
a putut să-L 
ţină pe Isus. 
Dumnezeu L-a 
readus la viaţă. 

Isus a fost primul 
care a intrat în 

gloria lui 
Dumnezeu. Și 

această glorie ne 
este disponibilă 

și nouă!

Isus este Fiul lui 
Dumnezeu! Și noi putem 
fi copii ai lui Dumnezeu!

I am not 
ashamed of this 
good news. It is 
God’s power that 

saves people. 
It was  already 
written in the 
Books: “If you 
believe it, you 

are good in God’s 
eyes. Then you 

shall live!”

Eu nu sunt 
rușinat de 
această 

veste bună. 
Este puterea lui 
Dumnezeu cea 
care salvează 
oamenii. A fost 
deja scris în 
Carte: Dacă 

crezi, Dumnezeu 
te iartă. Și tu 

vei trăi!



Isus a făcut posibil ca 
oamenii să triască în 
pace cu Dumnezeu.

God heeft zijn Zoon niet de 
wereld in gestuurd om ons te 
veroordelen, maar om ons te 
redden. Want zoveel liefde 
heeft God voor ons, dat hij 

zijn enige Zoon heeft gegeven. 
Iedereen die in hem gelooft, 

gaat niet verloren, maar heeft 
eeuwig leven! 

Dumnezeu a trimis pe Fiul 
Său în lume nu ca să ne 

judece, ci ca să ne salveze. 
Dumnezeu iubeşte atât de 
mult lumea încât a dat pe 

singurul Său Fiu. Toţi cei care 
cred în El, nu vor mai fi 
pierduţi ci vor avea viaţă 

veşnică.

Be grateful for his love! 
Take it from him! And 

worship him!

Fii mulțumitor pentru 
dragostea Lui. În-

chină-te Lui!





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 
uimiţi că Isus a vrut să se asocieze cu vameşii. 
Matei a fost martor la multe din întâmplările pe 
care le-a scris.

Marcu
Marcu a scris o Evanghelie mică (cuvântul 
Evanghelie înseamnă “vestea bună”). El era doar 
un copil când Isus a lucrat în Israel. 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.

Luca 
Și 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 
mulţi martori pentru ca să obţină o relatare 
completă. El a scris şi despre experienţele 
primilor credincioşi şi despre cum s-a întemeiat 
prima biserică creştină. Aceasta a devenit cartea 
“Faptele Apostolilor”.

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 credeţi că Isus este Mesia cel 
promis. Atunci veţi avea viaţa în numele Lui.” 
Dintre toţi ucenicii lui Isus, Ioan a fost cel care 
a trăit cel mai mult. La sfârşitul vieţii 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.

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

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