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pentru copii 

 Atunci, unul din mulțime i-a răspuns: "Învățătorule, l-am 

adus la tine pe fiul meu care are un Spirit mut. Ori de câte ori îl 

ia în stăpânire, îl trântește la pământ, iar el face spume, scrâș-

nește din dinți și înțepenește. Am spus discipolilor tăi să-l alun-

ge, dar nu au putut". Atunci el le-a răspuns: "O, generație ne-

credincioasă, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi 

mai suporta? Aduceți-l la mine!" L-au adus la el și, când Spiri-

tul l-a văzut, îndată l-a scuturat pe tânăr și, căzând la pământ, 

se zvârcolea, făcând spume. Isus l-a întrebat pe tatăl lui: "De 

cât timp se întâmplă aceasta?" El i-a zis: "Din copilărie. De 

multe ori l-a aruncat chiar și în foc și în apă ca să-l facă să pia-

ră. Însă, dacă poți, îndură-te de noi și ajută-ne!" Isus i-a spus: 

"«Dacă poți?» Toate sunt posibile pentru cel care crede". Tatăl 

copilului a strigat îndată: "Cred. Vino în ajutorul necredinței 

mele!" Văzând Isus că se adună mulțimea, i-a poruncit Spiritu-

lui necurat, spunându-i: "Spirit mut și surd, eu îți poruncesc: 

ieși din el și să nu mai intri niciodată în el". Strigând și scutu-

rându-l puternic, a ieșit, iar el a devenit ca un mort, încât cei 

mai mulți spuneau că a murit. Însă Isus, prinzându-l de mână, l-

a ridicat, iar el a stat în picioare. După ce a intrat în casă, dis-

cipolii l-au întrebat aparte: "De ce noi nu am putut să-l alun-

găm?" El le-a spus: "Acest soi de diavol nu poate fi scos cu ni-

mic în afară de rugăciune". Plecând de acolo, au trecut prin 

Galileea și nu voia ca cineva să știe, căci îi învăța pe discipolii 

săi și le spunea: "Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl 

vor ucide, iar după ce îl vor ucide, a treia zi va învia". Ei, însă, 

nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. (Mc 9,17-32 ) 
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Mc 9,  

17-32 



Isus vine în ajutorul meu.  

Isus este mereu dispus să ne 

ofere ajutorul său atunci când 

avem nevoie de El. Singurul 

lucru pe care ni-L cere este să 

avem credință că El ne poate 

ajuta, iar rugăciunile noastre să 

fie stăruitoare astfel încât dru-

mul parcurs pentru a veni în 

întâmpinarea noastră să fie mai 

scurt. 



Găsește ordinea corectă a cuvintelor în inima de 

mai jos. Scrie cuvintele în ordine, așa cum le gă-

sești între linii și memorează citatul. 

Matei 22, 37 

Află ordinea 

Corectă! 



 

I Î J K L M N O P Q 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

R S Ș T Ț U V X Y Z 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A Ă Â B C D E F G H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 

Isus i-a spus:  

19 7 17 24 21 

5 

Tatăl copilului a strigat îndată:  

19 

18 1 24 7 22 26 17 24 

18 22 11 4 11 15 7 

7 15 5 1 21 7 5 21 7 6 7 

5 21 7 6 27 11 17 18 12 17 

1 13 26 24 18 21 26 15 

26 

17 7 5 21 7 6 11 17 25 7 11 

16 7 15 7 

Isus este alături de noi în fiecare clipă, ne sprijină și ne ajută să depă-

șim fiecare obstacol. Mesajul principal al evangheliei de azi stă ascuns 

în spatele cifrelor. Pentru a-l putea descifra, scrie pe fiecare liniuță 

litera care îi corespunde cifrei scrise sub ea.  Fiecărei litere îi este atri-

buită o cifră conform tabelelor de mai jos. 


