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nimeni nu putea 

povestirii, cât de trist ar fi. 

ceva minunat. Isus 

mormânt!

Isus i s-a 
-a 

ucenici.

dintre ucenicii, venind la 

o parte. Când au 
privit în mormânt 

nu mai era 

plin de zgomote, ochii 

Fiul ei murea. 
Acea femeie 
era Maria, ea 

de locul unde 
Isus a fost 
pironit pe 
o cruce.

Cum s-au putut întâmpla
toate acestea? Cum s-a

putut ca Isus, care a dus

într-un mod
atât de

groaznic?
Cum a putut

Dumnezeu accepta

acolo? Nu era Isus cine
a spus A

Dumnezeu?                                                1 2

19 20

2221

Curând Isus s- -a 
Era 

El l-a 
-

tuturor despre El. El s-a întors din nou 
în cer, din locul în care venise 

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia,

Matei 26-28, Luca 22-24, Ioan 13-21

Psalmi 119:130

Edward Hughes Tatiana Simion

Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri 
dar nu comercializarea acesteia.
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Cu câteva 
zile înainte 

a venit, a turnat 

picioarele lui Isus. 

rost are risipa 
Isus a 

Ea 

un obicei al iudeilor. El a spus 
uncenicilor lucruri minunate despre 

Acesta le- -L 
iubesc. 

Isus le-

sângele Lui care
pentru

iertarea

Noaptea târziu, Isus 

roage.  Ucenicii 

s-a rugat Isus, 

de la Mine paharul 

cum voiesc Eu, ci 

Isus nu s-

vindecat-
acest arest era voia 
lui Dumnezeu.

-a dus pe Isus la casa marelui preot.

În apropiere, Petru

Iuda a aruncat 
banii jos, a 

s-a spânzurat.

-

vinovat de nici-

îi primise pentru Isus.

Chiar în clipa aceea 
A 

fost exact cum a 
spus Domnul lui 
Petru. Amintindu-
de cuvintele lui Isus, 
Petru a plâns cu amar.

De trei ori i s-

mult decât atât s-a

-
pe Isus.

I-
Dar Isus i-

Nu! Dumnezeu n
Isus 

-o 
Isus a 

la moarte ca un
Chiar 

de pe vremea când 
EL era doar un 

numit Simeon i-a 

dintre cei doisprezece 
ucenici, a fost de acord 

-
marelui preot, pentru 

3 4 5 6

7 8 9 10

12 1311 14

-
murit. Prietenii L-au 
înmormântat.

De 

Doi

Unul a
crezut în Isus -

în Paradis. 

o cruce. -
-l 

loveau. 
-au pus-o pe cap.

L-
L-

-au dus pe 
Isus înaintea lui 
Pilat, guvernatorul 
roman. Pilat a spus: 

Dar 

-L! 
-

16 1715 18


