Isus vindecă un paralitic
Citeşte vindecarea prezentată în Evanghelia lui Ioan cap. 5, versetele 1-15,
ilustrată şi de desenul de mai jos, pe care îl poţi colora. Încearcă apoi să
completezi enunţurile alăturate, scriind cuvintele în rebusul de sub ele.

1. Întâmplarea s-a petrecut în ...
2. Scăldătoarea era lângă ... Oilor.
3. Apa de acolo vindecase mulţi ... (orbi, şchiopi, paralizaţi).
4. Se spune că un ... intra în ea şi o tulbura.
5. Mai apoi se vindeca doar .... care intra în ea.
6. Lângă scăldătoare stătea un om bolnav de ... şi opt de ani.
7. Stătea neputincios pentru că nu era ... să îl ajute să coboare în apă.
8. Isus l-a văzut şi i-a spus: "Ia-ţi patul tău şi ..."
9. Unii iudei l-au criticat: "Este ... (sabatul). Nu este îngăduit să duci după tine patul."
10. Bărbatul a spus că fusese .... de Isus.
11. S-a reîntâlnit cu Domnul la ...
12. Isus i-a spus: "Du-te, să nu mai ..., să nu ţi se întâmple ceva mai rău."
Bărbatul s-a dus şi spunea tuturor ce i s-a întâmplat.
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Gândeşte-te dacă în viaţa ta există persoane care suferă
şi au nevoie de cineva care să le fie alături şi să le sprijine.
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