
 
 

«Când a intrat din nou în Cafarnaum, după câteva zile, s-a auzit că el 

este în casă. Mulți s-au adunat, așa încât nu mai era loc nici înaintea 

ușii, iar el le vestea cuvântul. Au venit la el aducând un paralizat purtat 

de patru bărbați. Și, neputând să-l aducă până la el din cauza mulțimii, 

au desfăcut acoperișul unde era el și, după ce au făcut o deschizătură, 

au lăsat în jos targa pe care zăcea paralizatul. Văzând Isus credința lor, 

i-a spus celui paralizat: „Fiule, îți sunt iertate păcatele!” Stăteau acolo 

unii dintre cărturari care se întrebau în inimile lor: „De ce vorbește 

acesta astfel? Spune blasfemie! Cine poate să ierte păcatele decât singur 

Dumnezeu?” Îndată ce a cunoscut Isus în spiritul său că ei se întreabă 

astfel în sine, le-a spus: „De ce vă întrebați astfel în inimile voastre? Ce 

este mai ușor: a spune celui paralizat «Păcatele îți sunt iertate!», sau a 

spune «Ridică-te, ia-ți targa și umblă!»? 

Însă, ca să știți că Fiul Omului are puterea 

de a ierta păcatele pe pământ – i-a spus 

celui paralizat – îți spun: ridică-te, ia-ți 

targa și du-te la casa ta!” El s-a ridicat și 

îndată, luându-și targa, a ieșit în fața 

tuturor așa încât toți erau uimiți și-l 

glorificau pe Dumnezeu, spunând: 

„Niciodată nu am văzut așa ceva”.»  
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Răspunde la următoarele întrebări:  

 De ce îl vindecă Isus pe paralitic?  

 Crezi că este doar o boală a trupului sau și una a sufletului? Dă 

un exemplu în acest sens.  

 De ce afirmă Isus: „Fiule, îți sunt iertate păcatele!”?  

 Cine îl aduce pe slăbănog la Isus pentru a-l vindeca?  

 

Răspunde la întrebările de mai jos pentru a rezolva rebusul!  

1. Cum se numea localitatea în care a intrat Isus după câteva zile?  

2. Cum era cel pe care cei patru l-au adus la Isus?  

3. Cine erau cei care se întrebau în inimile lor: „De ce vorbește 

acesta astfel?”  

4. Despre cine credeau cărturarii că doar El poate ierta păcatele?  

5. Cum erau cei care au văzut că paraliticul umblă?  

6. Din cauza cui nu puteau cei patru să-l aducă pe paralitic la Isus?  

7. Ce au desfăcut ei pentru a-l ajuta?  
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Însă, ca să știți că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ – i- a 

spus celui paralizat: [...................................] (Marcu 2, 10-11) 

Ce a spus Isus veți descoperi rezolvând careul de mai jos. 

Înlocuiți în careu numerele cu litere, în baza cheii scrise mai jos. La final, 

mergând în spirală, veți descoperi soluția. 

Cheia de rezolvare: 

A=10 C=2 D=15 E=1 G=13 I=11 

L=14 N=4 P=8 R=5 S=12 T=7 U=6 

Succes!                                                                      © cateheza.cnet.ro - J0002 
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Dă CULOARE acestei pagini! 

 

Desen realizat de Mihaela Man 
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