
I-ai dăruit vreodată un cadou deosebit unei persoane care nu ţi-a mulţumit? Cum
te-ai simţit?

sus şi ucenicii Săi mergeau 
spre Ierusalim. În drumul lor, 
au ajuns lângă un sat. 
Zece bărbaţi au strigat 
de la distanţă:

– Isus, Învăţătorule, ai
milă de noi!

Isus ştia că aveau răni de lepră pe
faţă, pe mâini şi pe picioare. Probabil că
nu mai puteau simţi nimic. Dacă s-ar fi
tăiat la picioare, nu şi-ar fi dat seama. Ar

fi putut să se ardă
la mâini şi tot nu ar
fi simţit ceva.

Însă nu acesta era
aspectul cel mai îngri -
jorător. În vremea lui Isus,
leproşii nu aveau voie să locuiască
în sat, împreună cu familiile lor, pentru
că ar fi putut transmite lepra şi altora. Oamenii ieşeau din
sat, le lăsau câte ceva de mâncare şi se întorceau, alergând
cât puteau de repede. Dacă se apropia cineva din greşeală,
le pro şii trebuiau să strige: „Necurat! Necurat!” şi să fugă în
direcţie opusă.

I
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Unul a spus
„Mulţumesc”

Text de memorat
„Doamne ..., 
eu pururea 

Te voi lăuda!”
Psalmii 30:12

Mesaj
Ne închinăm 
lui Isus când 
Îi mulţumim.

L E C Ţ I A 8

Referinţe: Luca 17:11-19; Hristos, Lumina lumii, pag. 262-266, 348, în original.

21 mai 2016
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Aceşti zece leproşi auziseră vorbindu-se despre Isus. Ştiau că El vindecase mulţi
bolnavi. Ar fi dorit să îi vindece şi pe ei. De aceea L-au strigat.

Isus îi iubea şi dorea să-i ajute. De aceea le-a spus:
– Mergeţi şi arătaţi-vă marelui-preot, la templu.
Pe vremea lui Isus, preotul hotăra dacă cineva avea sau nu lepră. Preotul era

singurul care putea declara dacă un om era vindecat sau nu.
Deşi aveau încă lepră, oamenii au făcut aşa cum le spusese Isus. S-au îndreptat

direct spre locul unde se afla preotul. Pe când mergeau, au fost vindecaţi! Rănile
au dispărut, iar pielea era catifelată şi curată din nou. Puteau simţi pământul sub
picioare. Puteau să alerge! De-abia aşteptau să ajungă la preot! În curând vor
ajunge şi acasă!

Isus şi ucenicii Săi îi priveau. Deodată, unul dintre oameni s-a oprit. S-a întors din
drum şi a venit spre Domnul. Striga ceva. Crezi că mai striga: „Necurat, necurat”? Nu,

striga: „Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie
Domnul!”.

A alergat şi a căzut la picioarele Domnului Isus. 
– Îţi mulţumesc, Isuse! a spus el. Îţi mulţumesc

că m-ai vindecat!
Isus a zâmbit. Se bucura că omul era

sănătos. Şi Se bucura că se întorsese să Îi
mulţumească. Isus le-a spus ucenicilor:

– Ştiu că au fost zece oameni bolnavi, iar
acum toţi zece sunt sănătoşi. Unde sunt
ceilalţi nouă?

Domnul Isus Se bucură să îi
facă pe oameni fericiţi. Lui Îi
place să-i audă pe oameni
spunând „mulţumesc”. Să fim

şi noi ca omul care a spus
„mulţumesc”.
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Sabat
Cereţi-i copilului să vă povestească despre

panglica de pe degetul său. În fiecare zi din
săptămâna următoare, cântaţi textul de me -
morat pe melodia „Aleluia”.

Duminică
Citiţi împreună povestirea. Vorbiţi despre

lucrurile pentru care Îi puteţi fi recu nos -
cători lui Dumnezeu. Cântaţi un imn de
mulţumire şi înălţaţi o rugăciune de
recunoştinţă.

Luni
Căutaţi zece obiecte (cuburi,

beţigaşe, pietricele etc.). Ajutaţi-l pe
copil să le numere. Câţi oameni s-au
întors să-I mulţumească lui Isus?
Puneţi deoparte un obiect. Întrebaţi:
Cine sunt mai mulţi? Cei care nu au spus
„mulţumesc” sau restul? Dacă ai fi fost printre
leproşi, I-ai fi spus „mulţumesc” lui Isus? Pentru ce
ai putea să-I mulţumeşti acum lui Isus?

Marţi
Puneţi cele zece pietre sau beţe,

re pre  zentându-i pe „leproşi”, de
la activitatea de ieri, într-o
tăviţă sau cutie cu nisip sau
pământ. Mai adăugaţi unu,
reprezen tându-L pe Isus.
Ajutaţi-l pe copil să tra seze
drumul şi căsuţele. Ilustraţi
povestirea mutându-i pe
leproşi şi întorcând unul pentru 

a-I mulţumi lui Isus. Păstraţi această cutie pentru
a o arăta familiei la altarul de vineri seară.

Miercuri
Citiţi împreună povestirea din Luca 17:11-19.

Indicaţi fiecare verset, pe măsură ce citiţi. Lăsaţi-l
pe copil să ţină cu grijă Biblia în timp ce „citiţi”

împreună. Cântaţi un cântec de mul ţu -
mire înainte de a vă ruga.

Joi
Ajutaţi-l pe copil să

ilustreze lecţia printr-un
desen. Spuneţi-vă „mul -
ţumesc” unul altuia, în
diferite limbi (spaniolă:
grácias; franceză: merci;

germană: danke, chineză:
shie-shie; japoneză: 

arigato). Scrieţi pentru cineva
un bileţel de mulţumire.

Vineri
La altarul familial, discutaţi despre puterea

vindecătoare a lui Dumnezeu şi cereţi-le
membrilor familiei să spună în câte

feluri se simt ei ocrotiţi de Tatăl
ceresc. Ajutaţi-l pe copil să

ilustreze povestirea bi blică
folosind cutia pregătită la
activitatea de marţi. Cântaţi
imnuri de mul ţu mire înainte

de a vă ruga.
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Activităţi
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