Isus vindecă
un slăbănog
Isus se afla într-o casă din Capernaum. Când au auzit oamenii că este acolo, o mare mulţime
s-a adunat să-L vadă şi să-L asculte. El le vestea Cuvântul. Şi, pentru că în casă era multă
lume, şi pentru că toate uşile erau blocate, patru bărbaţi au desfăcut acoperişul casei unde
se afla Isus, ca să aducă la El pe un prieten de-al lor slăbănog. Ei au coborât cu grijă patul în
care zăcea bolnavul. Isus a fost impresionat de credinţa prietenilor şi Şi-a oferit ajutorul. Aşa
că Isus l-a vindecat pe bolnav, iertându-i păcatele şi întărindu-i oasele.

Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului:
,,Fiule, păcatele îţi sunt iertate!’’
Marcu 2:5

Ce a apreciat Isus cel
mai mult la prietenii
slăbănogului?

Ajută-i pe prietenii
slăbănogului să
găsească drumul
până la Domnul
Isus!

Lecţia 14
Isus vindecă un slăbănog
Text biblic: Marcu 2:1-12
Verset cheie: Marcu 2:5
Scopul lecţiei: Copiii vor descoperi că Isus are autoritatea de a ierta păcatele.
Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau mai
puţin dezvoltate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei etc.
I. Lecţia
În timp ce copiii lucrează la pagina de colorat, învăţătorul le povesteşte din Marcu 2: 1-12:
Demult, demult de tot, când Domnul Isus trăia pe pământ, El a făcut multe minuni şi a vindecat
pe mulţi bolnavi. Despre o astfel de minune se vorbeşte şi în Evanghelia după Marcu 2:1-12.
Se spune că, pe când Mântuitorul se afla într-o casă din Capernaum, mulţi oameni au venit
să-L asculte cum predică. Au venit atât de mulţi oameni, că locul acela s-a umplut până la
refuz. Toate intrările erau blocate. În ţinutul acela se afla şi un om foarte bolnav. El nu se
putea ţine pe picioare, pentru că era foarte slab. Tare mult ar mai fi dorit el să vină la Isus să-I
ceară ajutorul. Auzise multe despre Isus, dar cum să ajungă la El? Slăbănogul acesta avea
însă patru prieteni deosebiţi. Ei şi-au dovedit prietenia şi dragostea faţă de el. Tu când ţi-ai
arătat ultima oară dragostea faţă de prietenii tăi, printr-un gest frumos? Aceşti patru prieteni,
au făcut ceva ce numai prietenii adevăraţi fac. Ne-având cum să ajungă la Isus, din pricina
mulţimii, le-a venit o idee grozavă: au desfăcut acoperişul casei şi prin el l-au coborât cu grijă
pe prietenul lor bolnav, învelit într-o pătură. Isus a fost uimit de credinţa şi dragostea celor
patru bărbaţi. Aşa că S-a apropiat de bolnav şi l-a vindecat. Dar înainte de asta, Isus a privit la
inima păcătoasă a slăbănogului şi i-a zis: ,,Păcatele îţi sunt iertate.’’ Erau acolo însă şi câţiva
cărturari, oameni învăţaţi, care auzindu-L pe Isus spunând asta, s-au supărat în sinea lor şi-şi
ziceau: ,,Omul ăsta vorbeşte prostii! Cum spune aşa ceva? Cine se crede? Doar Dumnezeu
poate să ierte păcatele!’’ Dar Isus, care ştia ce e în gândul lor, i-a întrebat: ,,Ce-i mai uşor:
să ierţi păcatele, sau să vindeci trupul? Să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte
păcatele.’’Apoi, sub privirea tuturor, Isus l-a vindecat pe slăbănog, spunându-i: ,,Scoală-te,
ridică-ţi patul şi du-te acasă!’’ Şi, îndată slăbănogul s-a ridicat şi a ieşit afară din casă pe picioarele lui. Oamenii au rămas uimiţi şi au început să-L laude şi să-L slăvească pe Dumnezeu,
spunând: ,,Niciodată n-am mai văzut aşa ceva!’’
II. Activităţi
1. Versetul Biblic:
a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic
Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: ,,Fiule, păcatele îţi sunt iertate!’’ Marcu 2:5.
b. Învăţătorul explică versetul
Explicarea unor termeni:
• Când a văzut- Isus a apreciat ceea ce a văzut. Asta L-a determinat să răspundă
cererilor celor patru prieteni ai slăbănogului.
• Credinţa- O încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Cei patru oameni au
venit la Isus cu încrederea că El le poate vindeca prietenul.
• Fiule- Isus se adresează bolnavului cu blândeţe, compasiune şi dragoste. Nu-i
spune: ,,aşa meriţi pentru că eşti un păcătos!’’ Dimpotrivă, Isus se uită la bolnav, şi-i
zice: ,,fiule!’’
• Păcatele îţi sunt iertate – Isus mai întâi îi iartă sufletul de păcate, iar apoi îi vindecă
trupul. Prin asta arată că iertarea de păcate este lucrul cel mai important.

Sugestie: Copiii mici trebuie să reţină că Domnul Isus apreciază când cineva face ceva bun
pentru semenul său. Prietenii slăbănogului au venit la El şi L-au rugat să îl ajute. Isus a făcut
însă mai mult decât au cerut ei: El i-a iertat sufletul de păcate şi i-a vindecat trupul de boală.
c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
• Unde S-a aflat Isus când l-a vindecat pe slăbănog?
• Cine l-a adus pe slăbănog la Isus?
• La ce a privit mai întâi Domnul Isus: la suflet sau la trup?
• Ce au spus cărturarii când L-au auzit pe Isus că iartă păcatele?
• Ce le răspunde Isus cărturarilor?
• Ce au făcut oamenii când au văzut că slăbănogul umblă pe propriile picioare?
III. Concluzie
Tu:
• Nu fii nepăsător la problemele şi suferinţa prietenilor tăi!
• Roagă-te pentru prietenii tăi cu credinţa că Isus se poate atinge şi de ei.
• Spune prietenilor tăi că te rogi pentru ei.
• Roagă-L pe Isus să ierte păcatele.
Isus:
• Apreciază grija ta faţă de prieteni.
• Se uită la credinţa ta, atunci când te rogi.
• E gata să-ţi răspundă la rugăciune.
• E gata să-ţi ierte păcatele.

