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SPITA LUI ISUS HRISTOS

- De la Avraam până la David sunt 14 neamuri

de toate.

- De la David până la strămutarea în Babilon

sunt 14 neamuri.

- De la strămutarea în Babilon până la Hristos

sunt 14 neamuri.



NAŞTEREA LUI ISUS HRISTOS

Am sa plec pe ascuns...

IOSIF era un om neprihănit

şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii

MARIA

IOSIF

S-a pus de gând s-o lase pe ascuns.



„Iosife, fiul lui David, nu te teme 

să iei la tine pe Maria, nevastă-

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.”



Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul

care zice:

„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu şi-I vor

pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: 

„Dumnezeu este cu noi”.
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MAGII LA IERUSALIM. IROD
 în zilele împăratului Irod, 

 iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim



Unde este Împăratul

de curând născut al 

iudeilor?

…“Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi

am venit să ne închinăm Lui.”



ÎMPĂRATUL IROD ACEST LUCRU, S-A TULBURAT 

MULT ŞI TOT IERUSALIMUL S-A TULBURAT 

ÎMPREUNĂ CU EL

A adunat :

- toţi preoţii cei mai de seamă

- cărturarii norodului

Ca sa afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul



„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, 

„căci iată ce a fost scris prin prorocul:

IROD: - “Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul

despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de 

ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”



ŞI IATĂ CĂ STEAUA PE CARE O VĂZUSERĂ ÎN RĂSĂRIT 

MERGEA ÎNAINTEA LOR, 

PÂNĂ CE A VENIT ŞI S-A OPRIT DEASUPRA LOCULUI 

UNDE ERA PRUNCUL.

Când au văzut ei steaua, 
n-au mai putut de bucurie



Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui

s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat;

apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: 

- Aur

- tămâie

- smirnă



În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în

vis să nu mai dea pe la Irod

şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum





FUGA ÎN EGIPT. OMORÂREA PRUNCILOR

După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în

vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, 

fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu, căci Irod

are să caute Pruncul ca să-L omoare.”

Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama lui, noaptea, şi

a plecat în Egipt.



Atunci, Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi.

s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte

bărbătească, de la 2 ani în jos

care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui (aflase de la magi.)



MOARTEA LUI IROD. ÎNTOARCEREA DIN EGIPT

„Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi du-

te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce 

căutau să ia viaţa Pruncului.”



ARHELAU
FIUL LUI IROD

(ISRAEL)

IOSIF SE DUCE IN GALILEA

NAZARET
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PROPOVĂDUIREA LUI IOAN BOTEZĂTORUL

Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii.

„POCĂIŢI-VĂ, CĂCI ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR ESTE APROAPE.”



 Ioan purta o haină de păr de cămilă şi la 

mijloc era încins cu un brâu de curea.

 El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.



Locuitorii din Ierusalim mergeau la el

- mărturisindu-şi păcatele

- erau botezaţi de el în râul Iordan.



… farisei şi din saduchei că mergeau

să primească botezul lui

„Pui de năpârci, cine v-a învăţat să

fugiţi de mânia viitoare?

…

Cât despre mine, eu vă botez cu

apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine 

după mine este mai puternic decât

mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc

încălţămintea. El vă va boteza cu

Duhul Sfânt şi cu foc.



 Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge

grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”

(PLEAVA)



BOTEZUL LUI ISUS HRISTOS
 Isus din GALILEEA a mers LA IORDAN, la Ioan, ca să fie botezat de el.



„Eu”, zicea el, „am 

trebuinţă să fiu botezat 

de Tine, şi Tu vii la mine?”

Lasă-Mă acum, căci aşa se cade 

să împlinim tot ce trebuie 

împlinit.” Atunci, Ioan L-a lăsat.



Isus a ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, 

cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui 

Dumnezeu coborându-Se în chip de 

porumbel şi venind peste El.



Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: 

„Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi

găsesc plăcerea.”
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ISPITIREA LUI ISUS HRISTOS
„Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu

pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura 

lui Dumnezeu.’”

„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca 

pietrele acestea să se facă pâini.”



„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci

este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze

asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să

Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’”

„De asemenea, este scris”, a zis

Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul

Dumnezeul tău.”



„Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei

arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”

„Pleacă, Satano”, i-a răspuns

Isus. „Căci este scris: 

‘Domnului Dumnezeului

tău să te închini şi numai Lui 

să-I slujeşti.’”

ATUNCI, DIAVOLUL L-A LĂSAT. 

ŞI DEODATĂ AU VENIT LA ISUS NIŞTE 

ÎNGERI ŞI AU ÎNCEPUT SĂ-I SLUJEASCĂ.





ISUS LA CAPERNAUM

 Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea în Capernaum, 

lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali,

„Pocăiţi-vă , căci Împărăţia

cerurilor este aproape.”



ISUS CHEAMĂ PATRU UCENICI
ISUS A VĂZUT DOI FRAŢI:

, 

Simon, zis Petru, şi pe fratele

său Andrei

aruncau o mreajă în mare; 

căci erau pescari.

„Veniţi după Mine şi vă

voi face pescari de 

oameni.”



a văzut pe alţi doi fraţi:

pe Iacov, fiul lui Zebedei,

şi pe Ioan, fratele lui
care erau într-o corabie cu tatăl lor, 

Zebedei, şi îşi cârpeau mrejele.



ISUS ÎNVAŢĂ PE POPOR ŞI TĂMĂDUIEŞTE 
PE BOLNAVI

 Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, 

propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind† orice boală şi

orice neputinţă care erau în norod.



El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi

chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe 

cei slăbănogi, şi El îi vindeca.



 Galileea,

 din Decapole,

 din Ierusalim,

 din Iudeea

 şi de dincolo de Iordan.

După El au mers multe noroade din:


