
VIATA LUI ISUS 

După Matei, Marcu, Luca şi Ioan 

Aceasta este povestirea vieţii lui Isus Hris
tos. Cu 2000 de ani în urmă El a locuit lîngă 
Ierusalim, în Palestina. 

Povestirea începe cu naşterea lui în orăşelul Betleem ... 
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Iosif şi Maria îl iubeau pe Dumnezeu. In 
fiecare an ei mergeau la Ierusalim să I se 
închine. Isus a plecat cu ci. 

Dar nimeni nu L-a văzut pe Isus. Iosif şi Maria s-au întors 
din nou la Ierusalim. Ei L-au căutat peste tot, prin 
multimca străzii, şi în final în locul de închinare. 
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Băiatul vostru de 12 ani are 
o minunată întelepciune a 
Lui Dumneze� si a Legilor 

Sale.' 

Isus 1-a ajutat pe Iosif în atelierul de 
tîmplărie, pînă la vîrsta de 30 de ani. 



Dar Isus avea putere asupra mării. 
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Dintr-o dată vîntul se opreşte şi 
valurile dispar. 

-------

Cine este acesta, că vîntul 
şi marea ascultă de El? 



Isus a făcut multe minuni. El întotdeauna arăta dragostea lui Dumnezeu. Intr-o 
zi era aşa o mare mulţime de oameni într-o casă cu E� încît un om bolnav n-a 
mai putut fi adus înăuntru. 

Prieleaii omului bolnav au flcut o puri ta 
acoperif „ ku cabodt ta call. 

Păcatele tale sînt iertaten 

Timp de 3 ani Isus a vindecat bolnavii, a dai vedere 
orbilor �i a ajutai pe cei sannani. 
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Isus întotdeauna învăţa pe oameni despre 
Dumnezeu. Intr-o noapte, un conducător al 
poporului a venit pe ascuns la Isus ca să-i 
pună cîteva întrebări. Isus i-a spus cum să 
devină un adevărat copil al lui Dumnezeu. 
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r--.;:: ai fost �t oda� 
din părinţi părnînte:ii \ 

i dar acum trebuie să ai 
, viată nouă din Dum-
, 

. 

' nezeu. 

N-a trecut mult timp pînă 
cînd soldaţii şi oamenii răi 
L-au luatpelsusşiL-au 
dus să fie judecat. 
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Nicodim s-a mirat de cc Isus va muri pentru 
păcatele sale ... 
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Isus este adus la conducerea religioasă a ţării. 
Multe minciuni se spun despre El. In final, 
preotul conducător strigă ... 

Mai tîrziu, Pilat guvernatorul a aflat că Isus n-a făcut nimica 
rău. Dar, ca să placă norodului, L-a dat pe Isus să-L bată. 
Soldaţii l-au pus o coroană de spini pe capul Lui. 
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Mulţimea poporului priveşte la Isus care duce o cruce grea din lemn, pe străzile Ierusalimului. El a fost condamnat la moarte. Crucea este foarte grea, şi oamenii care-şi amintesc de faptele lui bune, plîng. Ei ştiu că mîinile şi picioarele Lui vor fi pironite pe cruce. ·" ,_,....,, 
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Doi oameni răi au fost 
răstigniţi pe cruci, alături 

de Isus. Unuia i-a părut rău All!!l91!!11 1ll 
pentru păcatele sale ... 

7
Astăzi vei fi �)l Isus se găseşte în 

Mine î
�

1 durere groaznică şi 
ceruri. priveşte în jos la 

poporul adunat în 
jurul crucii Sale. 

Acum este la amiază. Incet, umbre stranii acoperă ţara. Timp de 3 ore este 
întuneric; atunci Isus a strigat către Dumnezeu ... 
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Soldapi an Le pironit pe Isus pe auce 
s-au mirat de tot ce s-a tndmplat. 
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In Ierusalim., un om bogat care L-a 
iubit pe Isus a mers să-i ceară guver
natorului. 



Deci, Isus a fost pus într-un mormînt. Soldaţi îl 
păzeau. Oamenii care-L urau pe Isus, gîndeau că 
nu-L vor mai vedea ni,,..·, v1,�,;a 

Dar a treia zi după ce Isus a murit, un înger al lui Dumnezeu a coborît şi 
a luat piatra de la intrarea mormîntului. O mare minune s-a întîmplat. 
Isus a devenit viu din nou! 

ln aceeaşi dimineaţă, 
cîţiva dintre prietenii 
necăjiţi ai lui Isus au venit 
la monnînt. Dar 
monnîntul era deschis şi 
Isus nu era acolo. Lor 

le-a fost frică. 
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Isus a fost iarăşi viu. Ucenicii Săi au putut 
crede în El. El a vorbit cu ei şi a mîncat 
împreună cu e� dovedind că Dumnezeu 
L-a înviat din moarte. 

Timp de 40 de zile Isus a stat pe 
pămînt. Intr-o zi nu prea 
departe de Ierusalim, El a spus 
la revedere prietenilor Săi, şi 
Dumnezeu L-a luat din nou la 
ceruri. Inainte de a pleca, El a 
promis să se reintoarcă într-o zi, 
şi să-i ia pe toţi care sînt copii ai 
lui Dumnezeu, în ceruri cu El. 
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UNESTE PUNCTELE 
' 

Incepe la numărul 1 şi uneşte punctele ca să vezi o imagine a 
Naşterii lui Isus. 
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lată cum poti s-o întîlnesti pe cea mai inportantă 
. . 

personană. din istorie - ISUS CHRISTOS 

Dacă ai citit această broşură, ai aflat multe despre Isus. Ai auzit despre viaţa Sa. Ai citit 
o mică parte din învăţătura Sa. Si ai văzut felul în care Isus schimbă vieţile oamenilor. 

Cunoscîndu-L pe Isus, fiul lui Dumnezeu. 
Este important să ştii despre Isus, dar este chiar mult mai important ca tu să-L cunoşti 
pe El cu adevărat, într-un mod personal. El doreşte să fie Mîntuitorul şi Domnul tău, 
El doreşte să-ţi ierte păcatele, El vrea ca tu să trăieşti împreună cu El pentru totdeauna. 

Ascultă propriile cuvinte ale lui Isus: 
„Fiindcă atît 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 viaţa veşnică." (Ioan 3:16). 

In alt loc El a spus: 
,,Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine." (Ioan 14:6). 

lată modul în care explică Ioan, unul din ucenicii lui Isus, 
această afirmatie: 
,,Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţa este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, 
are viaţa; cine nu are pe Fiul lui Dumnereu nu are viaţa." (Ioan 5:11,12). 
Nici unul dintre noi nu este perfect. Noi toţi facem alegeri greşite. Toţi facem lucruri 
greşite. Biblia le numeşte păcat pe toate acestea. Pedeapsa pentru păcat este moartea -
a fi separat de Dumnereu pentru veşnicie. Dar noi nu mai trebuie să suferim această 
pedeapsă - Isus a suferit-o pentru noi, cînd a murit pe cruce. El a murit pentrru ca noi 
să putem trăi! Noi putem să avem viaţa veşnică, în Isus. Fără El noi nu avem nici o 
speranţă a vieţii veşnice. Cum poţi tu să primeşti acest dar al vieţii veşnice? Cum poţi 
să-I ceri lui Isus să devină Mîntuitorul tău? 

Ascultă cuvintele lui Pavel, un alt ucenic timpuriu al lui Isus: 
,,Dacă mărturiseşti cu gura ta „Isus este Domnul", şi dacă crezi în inima ta că Dum
nereu L-a înviat din morţ� vei fi mîntuit." (Romani 10:9) 
,,Oricine va chema Numele Domnului va fi mîntuit." (Romani 10:13) 

Vrei să accepţi oferta lui Dumnezeu? 

Iată cum se face acest lucru: 
1. Recunoaşte că, la fel ca noi toţi, tu ai păcătuit şi trebuie să primeşti pedeapsa pentru 
păcatele tale. 
2. Crede că Isus este Fiul lui Dumnereu. Crede că El a murit pe cruce ca să te scape de 
pedeapsă. Crede că El a înviat din moarte ca să-ţi dea viaţa veşnică. 
3. Cere-I lui Isus să-ţi ierte păcatele şi să devină Mîntuitorul şi Domnul tău. 

Isus a zis: 
,, Vă spun adevărul: Cine crede are viaţa veşnică." 
Eu am crezut. Eu I-am cerut lui Isus să devină Mîntuitorul şi Domnul meu. 

Numele Data 



Nasterea lui Isus 
' 

Aprobînd, Alma � J04i( am întors un pic lampa, astrei ÎIICl"l 
lumina să pătrundă în Ieslea micu!Ului. Cu moerenfă păstorii 
s-au wtat la copi�ul Isus. 

2 În timpul acela a leşit o poruncă de la cei.ar 
August: să se facă recensămînt în toată lumea 

2Recensămîntul acesta s-a făcutîntîia oară pe cind 
Qulrinius era guvernator în Siria. 3îoµ se duceau 
să se înscrie, fiecare în cetatea lui. 
4Ioslf s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, 
în Iudeea, în cetatea lui David,numltă Betleem, 
pentru că era din casa şi familia lui David, 5să se 
înscrie împreună cu Maria, care era logodită cu el 
şi care era însărcinată. 6Pe cînd erau el acolo, s-au 
împlinit zilele cînd ea trebuia să nască. 7Şi ea a 
născut pe Fiul el cel întîl născut, L-a înfăşat în 
scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa 
de poposire nu era loc pentru ei. 

Păstorii din Betleem 
8în pnutul acela erau nişte păstori care stăteau 
afară în cîmp şi vegheau noaptea împrejurul tur
mei lor. 9şt lată, un înger al Domnului a stat 
deodată ttngă el şi slava Domnului a strălucit 
împrejurul lor. El s-au înfricoşat foarte tare. 10oar 
îngerul le-a zis:.,Nu vă temep, căci lată, vă aduc o 
veste bun� care va fi o mare bucurie pentru tot 
poporul: 1 căci astăzi, în cetatea Iul David, vi S-a 

născut un Mîntultor, care este Hristos, Domnul. 
12Şi acesta este semnul pentru voi: veţi găsi un 
prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle." 
3Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o 

mulpme de oaste cerească, lăudînd pe Dumne2eu 
şi zicînd: 

14,,stavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte 
şi pace pe pămînt între oamenii plăcup Lui!" 

15După ce îngerii au plecat de la el în cer, păstorii 
au zis unii către alpl:,,Hal să mergem pînă la 
Betleem şi să vedem lucrul acesta care s-a 
întîmplat, pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut." 
16s.au dus în grabă şi au găsit pe Maria şi pe Iosif 
şi pe Prunc culcat în iesle. 17După ce L-au văzut, 
au Istorisit ce li se spusese despre acest Copil. 
18Toti cel care i-au auzit s-au mirat de cele ce le 
spu�eau păstorii. 19Maria păstra toate cuvintele 
acelea şi se gîndea la ele în inima ei. 20Şi păstorii 
s-au întors, slăvind şi lăudînd pe Dumnezeu 
pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care 
erau întocmai cum li se spusese. 

Luca 2:1-20 
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