Vindecarea unui
îndrăcit

Când a ajuns Isus în ţinuţul Gadarenilor, după ce a coborât din corabie, L-a întâmpinat un om
stăpânit de un duh necurat. El locuia în morminte şi pe munţi. Ţipa şi se tăia cu pietre. Nimeni nu
putea să-l ţină legat. Când a văzut că vine Isus, a alergat, I s-a închinat, şi a strigat cu glas tare: ,,Ce
am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? Nu mă chinui!’’ Vorbea aşa, pentru
că Isus îi cerea să iasă din omul acesta. Numele duhului era legiune, pentru că erau mulţi, şi se ruga
stăruitor să nu-l scoată afară din acea regiune. Atunci, duhurile necurate I-au cerut Domnului Isus să
le dea voie să intre într-o turmă de porci din apropiere. Şi legiunea de duhuri a intrat în porcii aceia.
Ei s-au repezit de pe râpă în mare şi s-au înecat.

Isus

te
iubeşte

Isus... i-a zis: ,,Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce
ţi-a făcut Domnul şi cum a avut milă de tine.’’
Marcu 5:19.

Cui vrei să îi povesti în săptămâna
aceasta despre felul în care Domnul a
avut milă şi de tine?

Desenează în spaţiul de mai jos o ilustraţie
pentru povestirea de astăzi.

Ce a făcut duhul cel rău
când L-a văzut de departe
pe Isus?

Lecţia 16
Eliberarea unui îndrăcit
Text biblic: Marcu 5: 1-20.
Verset cheie: Marcu 5:19
Scopul lecţiei: Copiii vor înţelege că Isus are putere asupra demonilor.
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
Pe când copiii lucrează la pagina de colorat, învăţătorul le citeşte despre eliberarea unui îndrăcit,
din Evanghelia după Marcu 5:1-20.
Sugestie: ( la grupele şcolare) Învăţătorul şi copiii citesc textul pe roluri.
( pentru grupele preşcolare ) Învăţătorul citeşte cu intonaţie, schimbând cuvintele greu de
înţeles de copiii, în cuvinte accesibile vârstei lor.
II. Activităţi
1. Versetul Biblic
a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
,,Isus... i-a zis: ,,Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a avut milă de
tine.’’ Marcu 5:19.
b. Învăţătorul explică versetul prin câteva întrebări:
• Ce i-a cerut Isus celui ce fusese îndrăcit după ce l-a vindecat?
• Ce trebuie să faci tu după ce Isus te ajută?
• De ce vrea Isus să povestim altora despre ajutorul Lui?
c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
• Cine L-a întâmpinat pe Isus când a coborât din corabie?
• Cum se manifesta îndrăcitul?
• Ce-au zis demonii când L-au văzut pe Isus?
• Câţi demoni se aflau în omul acela?
• Ce înseamnă o legiune?
• Ce fac demonii cu cei stăpâniţi de ei?
• Ce face Isus cu cei stăpâniţi de demoni?
• Ce le cere Isus celor pe care îi ajută?
III. Concluzie
Isus poate să elibereze chiar şi un îndrăcit. Isus nu se teme de demoni, chiar dacă sunt legiuni.
Demonilor le este frică de Domnul Isus, pentru că ştiu că El este Fiul lui Dumnezeu. Demonii cred
în Isus şi se înfioară de prezenţa Lui. Demonii îngenunchiază în faţa lui Isus. În prezenţa Domnului Isus, demonii nu au nici o putere. Tu crezi în Domnul Isus? Tu I te închini Lui? Tu trăieşti
în prezenţa Lui? Atunci demonii nu au nici o putere asupra ta, pentru că demonii fug de prezenţa
Domnului Isus.

