Coloraţi desenul de mai jos!

Învierea fiicei lui Iair
Tatăl unei fete grav bolnave l-a chemat pe Isus să o vindece. Atunci când a
ajuns, aceasta murise, dar El nu s-a oprit. Le-a spus tuturor să nu se agite şi
să nu plângă, pentru că fata nu a murit, ci doarme! Intrând în casă, alături
de Petru, Ioan şi Iacob, precum şi de părinţii fetei, Isus a rostit două
cuvinte. Tatăl şi mama şi-au văzut tristeţea preschimbată în bucurie: fetiţa
lor s-a ridicat şi a început să umble - era din nou vie! "Haideţi şi daţi-i de
mâncare", i-a îndemnat El pe părinţi. Abia crezându-şi ochilor, părinţii şi-au
îmbrăţişat fiica de doisprezece ani. Uimirea lor s-a schimbat în
recunoştinţă faţă de Cel care s-a prezentat ca fiind Calea, Adevărul şi Viaţa.
Minunea aceasta a fost una dintre cele trei învieri făcute de Isus.
Care au fost cuvintele spuse de Isus? Le aflaţi completând mai jos cu prima
literă a fiecăreia dintre propoziţiile de mai sus. Întrebaţi ce înseamnă.

Q

!

Iair deţinea o funcţie importantă în Capernaum. O puteţi afla parcurgând drumul de mai
jos, pe direcţia săgeţii.
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În Capernaum, unde a locuit pentru o vreme, Isus a făcut mai multe
minuni. Aici a vindecat un îndrăcit, aici a vindecat-o pe soacra lui Petru, şi
tot aici a vindecat sluga centurionului roman. Din Capernaum şi-a luat
primii discipoli: pe Iacob, Ioan, Petru şi Andrei.

Învierea fiicei lui Iair
Tatăl unei fete grav bolnave l-a chemat pe Isus să o vindece. Atunci când a ajuns,
aceasta murise, dar El nu s-a oprit. Le-a spus tuturor să nu se agite şi să nu plângă,
pentru că fata nu a murit, ci doarme! Intrând în casă, alături de Petru, Ioan şi Iacob,
precum şi de părinţii fetei, Isus a rostit două cuvinte. Tatăl şi mama şi-au văzut tristeţea
preschimbată în bucurie: fetiţa lor s-a ridicat şi a început să umble - era din nou vie!
Cine a fost Iair?

"Haideţi şi daţi-i de mâncare", i-a îndemnat El pe părinţi. Abia crezându-şi ochilor,
părinţii şi-au îmbrăţişat fiica de doisprezece ani. Uimirea lor s-a schimbat în
recunoştinţă faţă de Cel care s-a prezentat ca fiind Calea, Adevărul şi Viaţa. Minunea
aceasta a fost una dintre cele trei învieri făcute de Isus.

Care au fost
cuvintele spuse
de Isus?
Le aflaţi
completând
în coloana
din dreapta
cu prima literă
a fiecăreia
dintre
propoziţiile
de mai sus.
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PS: Traducerea
ar suna aşa:
"Fetiţo, scoală-te!"
© cateheza.cnet.ro - J0012

!

