Vindecarea orbului din Ierusalim
Citește despre vindecarea unui orb, prezentată în Evanghelia lui Ioan cap. 9,
versetele 1-38, ilustrată şi de desenul de mai jos, pe care îl poţi colora. Încearcă
apoi să completezi repovestirea alăturată, scriind răspunsurile în rebusul de sub
ea.

Isus, aflat în Ierusalim, a întâlnit un orb din [1]. Le-a explicat ucenicilor Săi că
acesta este orb nu din cauza păcatelor lui, nici ale [2] lui, ci pentru ca să se arate
în el lucrarea lui Dumnezeu. Apoi a scuipat pe pământ, amestecând tina cu salivă,
şi a uns [3] orbului, trimiţându-l la scăldătoarea Siloamului să se [4]. Cum s-a
spălat pe ochi, orbul a [5] imediat. Oamenilor nu le venea să creadă. Bărbatul le-a
explicat Cine îl vindecase, dar pentru că era zi de [6], iudeii nu puteau accepta că
Isus a făcut o minune şi, mai mult, îl acuzau că a [7] Sabatul. Fariseii au ajuns să îl
interogheze pe cel vindecat, chemându-i şi pe părinţi ca martori! "Noi ştim că
acesta este [8] nostru şi s-a născut orb. E suficient de mare să vă spună singur
cum de vede." Mărturia lui a rămas aceeaşi: "Isus m-a vindecat." Mai apoi l-a
întâlnit. "Crezi tu în Fiul lui [9]?", l-a întrebat Isus. "Dar cine este Acesta?" "Cel
care vorbeşte cu tine." "[10], Doamne."
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Literele din pătratele îngroşate, aranjate cum trebuie, îți dau numele unui
Sacrament de vindecare instituit de Isus Cristos.
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