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Introducere 
 

Când Îl primim pe Domnul Isus Hristos ca Domnul şi Mântuitorul nostru, El doreşte 

să ne folosească pentru a-i aduce pe alţii la El. El nu ne duce direct în cer, ci ne lasă 

aici pentru a spune altora despre El. Ai putea să foloseşti această povestire biblică 

pentru a spune altora despre Domnul Isus. Poţi să-ţi faci ajutorul tău vizual din patru 

bucăţi de carton şi trei agrafe şi, chiar dacă nu îţi aminteşti totul, ai putea să spui 

această povestire prietenilor şi familiei tale, şi în felul acesta să cauţi să aduci pe alţii 

la Domnul Isus. 

 

Crezi că patru bucăţi de carton ar putea să spună o povestire? Ei bine, dacă vei fi 

„ochi şi urechi“ vei auzi o povestire şi o vei vedea cu ajutorul a patru bucăţi de 

carton.  

 

Aceasta este o povestire despre patru oameni care au trăit cu mulţi ani în urmă în 

ţara Israel.  

 

 

 

 

Aceşti patru oameni aveau un prieten deosebit. El nu era ca toţi ceilalţi oameni, 

pentru că el nu putea să meargă.  

 

 

 

 

Acest prieten nu putea nici să stea aşezat.  

 

 

 

 

Acest om avea o boală groaznică numită paralizie. Şi el trebuia să stea culcat toată 

ziua şi toată noaptea în patul lui. Era paralizat în felul acesta de mult, mult timp.  

 

 

Aceşti patru prieteni ar fi vrut să-l vadă vindecat. Poate că ei au încercat alte 

remedii, dar nimic nu a putut să-l facă mai bine. Au auzit despre Cineva care era 

acolo în ţara lor şi care făcea lucruri minunate. Această Persoană minunată a dat 

orbilor vederea, i-a făcut pe surzi să audă, i-a vindecat pe leproşi. El a hrănit chiar şi 

5.000 de oameni cu cinci pâini şi doi peşti. Cine este această Persoană minunată? 

Este Domnul Isus Hristos. Aceşti oameni au trăit în vremea când Domnul Isus a fost 

pe pământ şi ei au auzit despre minunile lui.  

 

Domnul Isus este Dumnezeu Fiul şi de aceea El a putut să facă aceste lucruri 

minunate. El este atotputernic. El este Fiul perfect al lui Dumnezeu. El este Cel care 

a creat cerurile şi pământul şi El poate să facă aceste lucruri minunate.  

 

Şi într-o zi aceşti oameni au auzit că Domnul Isus a venit în oraşul lor, oraşul 

Capernaum. Aşa că s-au decis să-l ducă pe prietenul lor la Isus. Ei au crezut că Isus 

poate să-l vindece.  
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Au pus pe prietenul lor pe salteaua lui şi, stând fiecare la câte un colţ, l-au ridicat şi 

au început să-l ducă pe străzile oraşului la Isus. Trebuie să fi fost o privelişte ciudată, 

dar ei îşi duceau prietenul la Isus.  

 

Dacă eşti creştin şi ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus Hristos, ar trebui să-i aduci pe 

prietenii tăi la Isus. Nu trebuie să-i pui pe o saltea şi să-i duci prin oraş, dar tu poţi să 

te rogi pentru ei şi să le spui cum a venit Domnul Isus în inima şi viaţa ta şi ce a făcut 

El pentru tine. Poţi să-i inviţi la Grupul Vestea Bună şi la Şcoala duminicală să audă 

vestea bună a Evangheliei. Poţi chiar să le spui o povestire despre Domnul Isus, 

folosind patru bucăţi de carton – această povestire pe care ţi-o spun eu. 

 

 

În final, cei patru oameni au ajuns la casa unde Domnul Isus învăţa oamenii. Ei voiau 

să intre în casă pe uşă, dar le era imposibil.  

 

 

 

Poate unul dintre ei a mers şi s-a uitat pe fereastră. Ştiţi ce a văzut? A văzut o casă 

plină de oameni. Peste tot erau oameni. Ei s-au întrebat cum ar putea să-l ducă pe 

prietenul lor prin mulţimea aceea mare, la Domnul Isus.  

 

 

Şi apoi au avut o idee. Şi-au spus: “Dacă nu putem să-l ducem pe prietenul nostru la 

Isus pe uşă sau pe fereastră, îl vom duce înăuntru prin acoperiş. Ştii această 

povestire? O vei găsi în Biblia ta – în Marcu, capitolul 2. Dacă citeşti această 

povestire în Biblie, te va ajuta să poţi să o spui altora, aşa că poţi să citeşti Marcu 

2:1-12.  

 

 

Casele din Israel nu aveau acoperişurile înclinate, cum sunt acoperişurile caselor 

noastre. Casele lor au acoperişurile drepte.  

 

 

Casele lor mai au ceva diferit. Ele au trepte care urcă în sus pe peretele din afara 

casei. Nu le au pe dinăuntru, ci pe dinafară. Aşa că cei patru oameni l-au cărat pe 

prietenul lor pe saltea în jurul treptelor casei şi apoi au început să-l ducă pe trepte 

către acoperişul casei. Mai sus, tot mai sus până când în final au ajuns pe acoperiş.  

 

 

Acoperişul casei era făcut din lemn, acoperit cu trestie şi pământ, aşa că cei patru 

prieteni au început să facă o gaură în acoperiş. Au început cu o gaură mică, dar apoi 

au făcut-o mai mare şi mai mare, până când în curând patru feţe se uitau în jos prin 

gaura din acoperiş şi fiecare persoană dinăuntru se uita în sus să vadă ce se întâmplă 

cu acoperişul.  

 

Nimic nu-i putea opri pe cei patru oameni să-şi ducă prietenul la Isus. Sunt lucruri 

care ne-ar putea opri de la a-i duce pe prietenii noştri la Isus. Nu este uşor să le spui 

altora despre Domnul Isus. Poate că nu vor dori să vină de prima dată cu noi, când îi 

vom invita la Grupul Vestea Bună sau la Şcoala duminicală. Poate că ne vor 

batjocori atunci când le vom spune cum a venit Domnul Isus în viaţa noastră pentru a 

ne salva de păcat. Nu orice persoană căreia îi vom spune despre Hristos va dori să-i 

ceară Domnului Isus să fie Mântuitorul şi Domnul ei. Nu este uşor, dar nu ar trebui 

să permitem acestor lucruri să ne oprească de la a-i aduce la Domnul Isus.  
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Prietenii au legat sfori la cele patru colţuri ale saltelei şi au început să-l coboare pe 

prietenul lor în casă. Ei l-au lăsat în jos cu multă grijă, chiar la picioarele lui Isus.  

 

 

Acolo omul stătea întins pe saltea în faţa Domnului Isus. Când Domnul Isus l-a 

văzut, l-a iubit. Domnul Isus ne iubeşte pe fiecare dintre noi. El doreşte să ne 

binecuvânteze şi să ne facă bine. Dumnezeu ne cunoaşte pe fiecare dintre noi. El se 

interesează de noi şi ne iubeşte foarte, foarte mult.  

 

Omul acela paralizat stătea întins în faţa Domnului Isus pe saltea şi oamenii din casă 

aşteptau ca Domnul Isus să-l atingă şi să-l facă bine, dar Isus nu a făcut aceasta.  

 

 

Domnul Isus a spus omului care stătea întins în faţa Lui: „Păcatele îţi sunt iertate“. 

Isus spunea că El a iertat acestui om toate lucrurile rele pe care le-a făcut vreodată, 

pe care le-a spus sau le-a gândit. Tot răul din viaţa lui era curăţit, era iertat.  

 

Domnul Isus ştia că El îi poate curăţi acestui om păcatele, pentru că El era 

Mântuitorul care în curând avea să moară pe cruce pentru păcatul acestui om. 

Domnul Isus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. El nu a trebuit să moară pentru 

păcatele Sale proprii. Domnul Isus nu a păcătuit niciodată, ci El a luat pedeapsa 

pentru păcatele noastre asupra Lui. El a murit pentru noi şi şi-a dat sângele Lui 

preţios pentru tot răul din inimile şi vieţile noastre. Biblia spune: „Fără vărsare de 

sânge nu este iertare de păcate.“ Domnul Isus şi-a vărsat sângele Lui preţios pe 

crucea de la Calvar pentru noi. El a plătit tot. El a murit şi a fost îngropat, dar a treia 

zi a înviat din morţi. El este un Mântuitor viu. Domnul Isus este singurul care 

mântuieşte de păcat.  

 

Aşa că Domnul Isus a spus acestui om: „Păcatele îţi sunt iertate.“ 

 

Dar duşmanii Domnului Isus erau în casă în ziua aceea – cărturarii şi fariseii. Când 

au auzit că Domnul Isus a spus aceste cuvinte omului paralizat, au început să 

murmure şi să spună lucruri rele despre Domnul Isus. Nu au vorbit tare, dar între ei şi 

în inimile lor spuneau lucruri rele despre Domnul Isus.  

 

Ţi-i poţi imagina pe acei duşmani ai Domnului Isus spunând aceste cuvinte rele?  

 

 

Primul, duşmanul numărul unu, poate a spus ceva de genul acesta despre Domnul 

Isus: „Cine este acesta care spune că El poate să ierte păcatele?“  

 

 

 

Lângă el, alt fariseu sau cărturar, duşmanul numărul doi, spunea de asemenea ceva 

rău despre Domnul Isus: „Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele.“ 

 

 

 

Lângă acesta, alt duşman al Domnului Isus, numărul trei, spunea ceva de genul 

acesta: „Isus spune că El este Dumnezeu, că El poate să ierte păcatele. “ 
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Alt fariseu sau cărturar, duşmanul numărul patru, poate a spus ceva de genul acesta: 

„Nu cred că Isus este Dumnezeu. El nu poate să ierte păcatele.“  

 

Aceşti cărturari şi farisei murmurau lucruri rele despre Domnul Isus. El ştie toate 

lucrurile rele pe care le spunem sau le facem sau chiar le gândim. Fariseii nu sunt 

singurii care au făcut lucruri rele sau au gândit lucruri rele. Biblia spune: „Toţi au 

păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu“. Ai avut şi tu vreodată în inima ta ură 

împotriva cuiva? Ai dorit vreodată să răneşti pe cineva de care nu ţi-a plăcut? Ai fost 

vreodată gelos pe cineva care avea ceva mai bun decât tine? Ai spus vreodată ceva 

rău şi păcătos? Ai spus vreodată vreo minciună? Acesta este păcat şi este foarte 

serios. Noi facem aceste lucruri pentru că inimile noastre sunt rele. Păcatul strică 

vieţile noastre, păcatul îi răneşte pe alţii şi cel mai rău dintre toate, păcatul Îl răneşte 

pe Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt şi nu poate să vadă păcatul. Păcatul ne desparte 

de Dumnezeul cel sfânt. El ar trebui să ne pedepsească pentru toate gândurile, 

cuvintele şi faptele noastre rele, dar El ne iubeşte. El nu iubeşte păcatul nostru, dar ne 

iubeşte pe noi.  

 

 

Domnul Isus ştia ce spun duşmanii Lui despre El, aşa că le-a spus: „Ca să ştiţi că Eu 

am putere pe pământ să iert păcatele“, s-a întors către omul paralizat care stătea pe 

salteaua lui şi a zis: „Scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.“ 

 

 

La cuvintele Domnului Isus, s-a întâmplat un lucru minunat în acea zi. A avut loc o 

minune – omul paralizat s-a ridicat pe salteaua Lui… 

 

 

 

 

… s-a ridicat în picioare şi şi-a luat salteaua în spate … 

 

 

 

 

… şi a ieşit afară din casă complet sănătos.  

 

Toţi oamenii erau uimiţi! Erau uimiţi că Domnul Isus a putut să vindece un om de 

boala lui, dar erau uimiţi şi de faptul că Domnul Isus a putut să-i ierte păcatele.  

 

Ai ajuns vreodată la sfârşitul unei propoziţii şi ai pus acesta la sfârşit? Este un semn 

de întrebare. Tu pui acest semn atunci când ai o întrebare. Eu vreau să-ţi pun o 

întrebare astăzi. De ce Domnul Isus i-a iertat acestui om mai întâi păcatele, înainte de 

a-l vindeca de boala lui groaznică? De ce Domnul Isus nu l-a vindecat mai întâi şi 

după aceea să-i ierte păcatele? De ce Domnul Isus i-a iertat păcatele înainte de toate? 

(Dă timp copiilor să-ţi răspundă). Cred că Domnul Isus i-a iertat mai întâi păcatele 

fiindcă El voia să facă prima dată cel mai important lucru şi, pentru acest om, a avea 

păcatele iertate era cel mai important lucru dintre toate.  
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Şi pentru noi astăzi, cel mai important lucru este să avem păcatele iertate şi Domnul 

Isus să trăiască în vieţile şi inimile noastre, ca Mântuitor şi Domn. Este mult mai 

important să-l avem pe Domnul Isus ca Mântuitor, decât chiar să fim vindecaţi de cea 

mai groaznică boală.  

 

 

Aş vrea să-ţi pun o altă întrebare, dar de data aceasta nu vreau ca tu să răspunzi cu 

voce tare. Aş vrea să te gândeşti la viaţa ta proprie. Iată întrebarea: „Ţi-a părut 

vreodată rău că ai păcătuit şi I-ai cerut Domnului Isus să vină în viaţa ta şi să te facă 

un copil al lui Dumnezeu?“ Dacă nu ai făcut aceasta, nu ai făcut cel mai important 

lucru din lume.  

 

Domnul Isus poate să te salveze din păcatul tău. El a murit pe cruce pentru păcatul 

tău şi a înviat din nou. El a spus în Cuvântul Lui: „Iată, Eu stau la uşă, şi bat. Dacă 

aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine“ 

(Apocalipsa 3:20). El spune că viaţa ta este ca o casă. El este afară dar vrea să intre 

înăuntru, să-ţi ierte păcatele, să te facă un copil al lui Dumnezeu, să fie Domn şi 

Mântuitor în viaţa ta. El spune: „Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi 

intra la el.“ Tu trebuie să te întorci de la păcatul tău şi să-i ceri prin credinţă să vină 

în viaţa ta, să te mântuiască, să te ierte de păcatul tău. Îl vei primi tu astăzi? El spune: 

„Eu voi intra“. 

 

Dacă niciodată nu L-ai primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, poţi să vii şi să 

te aşezi pe unul din aceste scaune la sfârşitul întrunirii. Dacă te voi vedea stând 

acolo, voi şti că doreşti să-L primeşti pe Domnul Isus ca Mântuitor şi voi veni să 

vorbesc cu tine şi să-ţi arăt din Biblie ce promite El să facă în Cuvântul Său.  
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