
Ai fost vreodată bolnav timp de o zi întreagă? Dar timp de două-trei zile? Probabil
că îţi doreai să te faci sănătos! Femeia din povestirea noastră de astăzi fusese bolnavă
foarte, foarte multă vreme. Ea suferise timp de
doisprezece ani!

sus şi ucenicii Săi 
au traversat Marea
Galileii într-o
barcă. Îi aştepta o
ceată nume roa -
să. În mulţime

se afla şi Iair. Fetiţa lui era foarte
bolnavă, iar el venise la Isus să-L
roage să o vindece.

Însă
Iair nu era
singura
persoană
care dorea
atenţia lui Isus. Toţi încercau să ajungă lângă El. Mulţimea
se înghesuise atât de mult în jurul Său, încât Isus de-abia
putea să mai înainteze.

Mai mult decât toţi, o femeie îşi dorea să Îl vadă pe Isus.
Era bolnavă de foarte multă vreme. Timp de doispre ze ce
ani, ea schimbase medic după medic – niciunul nu reu şise
să o ajute. Apoi a aflat că Isus îi putea vindeca pe bol navi.
Trebuia neapărat să Îl vadă. Ştia că El putea să o ajute.

I

33

În sfârşit, vindecată!

L E C Ţ I A 7

Text de memorat
„Lăudaţi 

pe Domnul!”
1 Cronici 16:8

Mesaj
Noi ne închinăm lui

Dumnezeu pentru că
El ne poartă de grijă.

Referinţe: Marcu 5:21-32; Luca 8:40-48; Hristos, Lumina lumii, pag. 342-348, în original.

14 mai 2016

Gradi 2_2014_BW_920403 KGN BSG-T.qxd  25.01.2016  11:00  Page 33



Acum, iată-L în mijlocul mulţimii. A încercat să se strecoare printr-o parte sau
alta, dar era prea slăbită şi mulţimea, prea deasă. Isus tocmai trecea prin dreptul
ei. Aceasta era ultima ei şansă! S-a întins şi de-abia a reuşit să-I atingă cu vârful
degetelor haina pe spate.

În clipa aceea, a simţit că s-a vindecat! Pentru prima oară în doisprezece ani, se
simţea sănătoasă şi în putere. Dar Isus S-a oprit. 

– Cine M-a atins? a întrebat El.
Prietenul lui Isus, Petru, s-a mirat de această întrebare ciudată. 
– Atâţia oameni Te-au înghesuit în mulţimea aceasta, Doamne, i-a spus Petru.
Dar Isus ştia că o persoană deosebită se atinsese de El. 
– Ştiu că a ieşit din Mine o putere vindecătoare, a spus El.
Mulţimea a amuţit. Oamenii au început să privească în jur. Atunci, femeia a căzut

tremurând la picioarele Domnului. I-a spus lui Isus de ce Îl atinsese şi că acum era
vindecată. Apoi I-a mulţumit pentru că era din nou sănătoasă.

Isus a privit-o cu un zâmbet larg.
– Sunt atât de bucuros! a răspuns El. Ai

fost vindecată, pentru că ai crezut
că Eu te pot vindeca. Mergi în

pace!
Atunci, femeia a

înţeles că fusese
vindecată pentru că

avusese credinţă în
Isus.

Îţi poţi imagina
cât de mare era
fericirea pe care o
simţea? De atunci

ea I s-a închinat lui
Isus, pentru că El

avusese grijă de
ea şi o vindecase.

34
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Sabat
Arătaţi-le şi altora „mâinile” sau „picioare le”

pregătite la Şcoala de Sabat şi spuneţi cum le
puteţi folosi pentru a vă închina lui Isus.

Recapitulaţi textul de memorat, ilustrându-l 
cu ajutorul următoarelor gesturi:

„Lăudaţi (duceţi palma cu vârful
degetelor spre buze, 
apoi îndepărtaţi-o de 
gură)

pe Domnul!” (descrieţi un arc de 
cerc, ducând mâna
dreaptă de deasupra 
capului în jos şi înainte)

1 Cronici 16:8 (uniţi palmele, apoi 
deschideţi-le ca pe o 
carte)

Duminică
Recapitulaţi povestirea. Întrebaţi: Cum L-a

atins femeia pe Domnul? Discutaţi despre cum
erau hainele pe vremea aceea. Lăsaţi-l pe copil
să pipăie diverse ţesături. Apoi, spuneţi-i să vă
atingă haina în timp ce vă îndepărtaţi de el.
Amintiţi-i că, deşi nu putem să-I atingem
veşmintele, Isus este lângă noi atunci când ne
rugăm.

Luni
Ajutaţi-l pe copil să „citească” textul de

memorat din Biblie. Discutaţi despre lucrurile
pentru care copilul dumneavoastră este
recunoscător şi ajutaţi-l să spună o rugăciune
simplă de mulţumire.

Marţi
Discutaţi despre cum ne folosim mâinile pen-

tru a ne închina lui Isus în zilele noastre; puneţi
în practică. Întrebaţi: Cum este arătată închinarea
prin ce am făcut noi? Ne închinăm lui Dumnezeu

numai în Sabat? Fo lo  siţi-vă mâinile pentru a
ilustra textul de me  mo  rat. Cântaţi un

cântec despre mâini şi ajutor.

Miercuri
Împreună cu copilul, număraţi

diferitele moduri prin care Isus are
grijă de familia voastră. Mulţu miţi-I
pentru grija pe care v-o poartă.
Rostiţi împreună texul de me -
morat.

Joi
Ajutaţi-l pe copil să-şi folosească

picioarele pentru a se închina astăzi lui
Dumnezeu. În tre baţi: Ne în chi năm lui

Dumnezeu numai în Sabat? Cum este ară ta tă
închina rea prin ce ai fă cut? Cântaţi
refre nul cântecului nr. 307 din
Imnuri („Picioruş, ai grijă …”).

Vineri
Prezentaţi poves -

tirea pe ro luri, la
altarul de seară. Puteţi
să-l îmbrăcaţi pe copil
asemenea femeii, iar alţi
membri să repre zinte
mulţimea. Încheiaţi cu o
mică sărbătoare de laudă
şi mulţu mire pentru grija
lui Dumnezeu.
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