
 TEXT:
 UNDE?   

 CÂND?   
 CINE?        A vindecat                

A fost vindecat 

 CUM?

 Marcu 1: 21-28
 în Sinagoga din 

Capernaum
 în ziua de Sabat
 Domnul Isus
 un om îndrăcit
 – Isus l-a certat si i-a 

zis: "Taci si iesi afara 
din omul acesta!" Si 
duhul necurat a iesit
din el, scuturandu-l cu 
putere si scotand un 
strigat mare



 TEXT:
 UNDE?  

 CÂND? 

 CINE? A vindecat        
A fost vindecat 

 CUM?

 Marcu 1:29-31
 în casa lui Simon şi a 

lui Andrei; în 
Capernaum

 după ce a ieşit din 
Sinagogă

 Domnul Isus
 soacra lui Petru
 Isus a venit, a 

apucat-o de mana, a 
ridicat-o in sus, si au 
lasat-o frigurile



 TEXT:
 UNDE?  
 CÂND? 

 CINE?      A vindecat
A fost vindecat  

 CUM?

 Marcu 1:32-39
 în Capernaum
 seara după asfinţitul 

soarelui
 Domnul Isus
 bolnavii şi îndrăciţii
 Seara, dupa asfintitul 

soarelui, au adus la El pe 
toti bolnavii si indracitii. Si 
toata cetatea era adunata la 
usa. El a vindecat pe multi 
care patimeau de felurite 
boli; de asemenea, a scos 
multi draci si nu lasa pe 
draci sa vorbeasca, pentru 
ca-L cunosteau. 



 TEXT:
 UNDE? 
 CÂND? 

 CINE?     A vindecat
A fost vindecat

 CUM?

 Marcu 1:40-45
 nu scrie
 după ce a plecat din Capernaum 

(probabil)
 Domnul Isus
 un lepros
 A venit la El un lepros, care s-a 

aruncat in genunchi inaintea Lui, Il 
ruga si-I zicea:"Daca vrei, poti sa ma 
cureti."  Lui Isus I s-a facut  mila de 
el, a intins mana, S-a atins de el si i-
a zis: "Da, voiesc, fii curatat!". Indata 
l-a lasat lepra, si s-a curatat. si i-a 
zis: "Vezi sa nu spui nimanui nimic; 
ci du-te de te arata preotului si adu 
pentru curatarea ta ce a poruncit 
Moise, ca marturie pentru ei."



 TEXT:
 UNDE?  
 CÂND?  
 CINE?        A vindecat

A fost vindecat
 CUM?  

 Marcu 2: 1-12
 într-o casă din Capernaum
 când s-a întors în Capernaum
 Domnul Isus
 Slăbănogul
 Cand le-a vazut Isus credinta, a zis

slabanogului: "Fiule, pacatele iti sunt
iertate!" ..... Ce este mai lesne: a zice
slabanogului: "Pacatele iti sunt
iertate", ori a zice: "Scoala-te, ridica-
ti patul si umbla"? Dar, ca sa stiti ca
Fiul omului are putere pe pamant sa
ierte pacatele, "Tie iti poruncesc", a
zis El slabanogului, "scoala-te,
ridica-ti patul si du-te acasa." Si
indata, slabanogul s-a sculat, si-a
ridicat patul si a iesit afara in fata
tuturor;



 TEXT:
 UNDE?  
 CÂND?  

 CINE?         A vindecat
A fost vindecat

 CUM?   

 Marcu 3:1-6
 în sinagogă
 când Isus a intrat din nou în 

sinagogă, în ziua Sabatului
 Domnul Isus
 un om cu mâna uscată
 – Isus: * i-a spus omului cu mâna 

uscată să se scoale şi să stea în 
mijloc

*  i-a întrebat pe farisei ce e 
bine să faci în ziua Sabatului: bines 
au rău, să scapi viaţa cuiva sau să o 
pierzi; fariseii tăceau.

* şi-a rotit cu mânie ochii
peste farisei şi mâhnit de împietrirea
inimii lor i-a spus omului să-ţi
întindă mâna => omul a întins mâna 
şi i s-a facut sănătoasă.



 TEXT:
 UNDE?  
 CÂND?  

 CINE?    A vindecat
A fost vindecat 

 CUM? 

 Marcu 3:7-12
 La mare
 Când oamenii au auzit tot 

ce făcea El
 Isus
 – mulţi bolnavi                                         

– cei ce aveau duhuri 
necurate

 - Bolnavii se atingeau de 
Isus

- Duhurile necurate 
cădeau în faţa lui Isus, şi 
strigau „Tu eşti Fiul lui
Dumnezeu!”,iar Isus le 
poruncea să nu-L facă 
cunoscut



 TEXT:

 UNDE?  

 CÂND?  

 CINE?    A vindecat
A fost vindecat 

 CUM? 

 Marcu 5:1-20

 În ţinutul Gadarenilor, pe celălalt ţărm al mării

 Când Isus a ieşit din corabie

 Isus

 un îndrăcit: * locuia în morminte

* nu putea fi legat cu lanţuri pentru
că atunci când fusese legat cu cătuşe la mâini şi cu 
picioarele în obezi, rupsese cătuşele şi sfărâmase
obezile

* stătea pe munţi şi în morminte şi
ţipa şi se tăia cu pietre

* numele îi era “Legiune” = pentru
că erau mulţi

 – Isus a poruncit duhurilor să iasă afară din om

– Duhurilor le era frică de Isus să nu fie chinuite

– Duhurile L-au rugat pe Isus să le lase să intre 
în turma de porci

– Isus le-a dat voie => duhurile au intrat în 
turma de porci (aproape două mii de porci) şi 
turma s-a repezit de pe râpă în mare => porcii s-
au înecat

– Porcarii: * îngrijeau de turma de porci

* au fugit şi au dat de ştire în cetate şi
în satele din împrejurimi



 TEXT:
 UNDE?  

 CÂND?  

 CINE?  A vindecat
A fost vindecat

 CUM? 

 Marcu 5:24-34
 se presupune că pe drum înspre casa 

lui Iair
 când femeia a auzit vorbindu-se 

despre Isus
 Domnul Isus
 femeia bolnavă de scurgere de sânge 

de 12 ani, care şi-a cheltuit tot ce 
avea la doctori şi nu s-a vindecat

 – femeia a venit pe dinapoi, prin 
mulţime, s-a atins de haina 
Domnului Isus şi îndată izvorul 
sângelui ei a secat şi a fost 
vindecastă 
– o putere a ieşit din Isus
– prin credinţa ei (Isus i-a zis: „Fiică 
credinţa ta te-a mântuit.”)



 TEXT:
 UNDE?  

 CÂND?  

 CINE?   A vindecat
A fost vindecat

 CUM? 

 Marcu 6:53-56
 în ţinutul Ghenezaretului, 

la malul mării
 după ce au trecut marea, 

când au ieşit din corabie
 Domnul Isus
 bolnavi în paturi, toţi câţi 

se atingeau de El
 – oriunde intra Isus: în 

sate, în cetăţi, în cătune, 
în pieţe – Isus le-
a dat voie să se atingă de 
poala hainei Lui şi 
bolnavii erau tămaduiţi.



 TEXT:

 UNDE?  

 CÂND?  

 CINE?   A vindecat

A fost vindecat 

 CUM? 

 Marcu 7:24-30

 – în ţinutul Tirului şi al Sidonului

 – când Isus a plecat de acolo (din ţinutul 
Ghenezaretului), când Isus a intrat într-o 
casă, când femeia a auzit vorbindu-se de 
Isus

 Domnul Isus

 fetiţa femeii cananence

( femeia: * era grecoaică

* avea obârşie siro-
feniciană)

(fetiţa: era stăpânită de un duh necurat)

 – femeia a venit, s-a aruncat la picioarele 
lui Isus şi îl ruga să scoată dracul din fetiţa 
ei

– Isus i-a spus că nu este bine să dea 
pâinea copiilor la căţei, dar femeia i-a 
răspuns că şi căţeii  mănâncă de supt masă 
din fărâmiturile copiilor

– pentru aceste vorbe, Isus i-a spus 
femeii că dracul a ieşit din fiica ei.



 TEXT:

 UNDE?  

 CÂND?  

 CINE?   A vindecat

A fost vindecat

 CUM? 

 Marcu 7:31-37

 prin Sidon, la marea Galileii, trecând prin 
ţinutul Decapole

 când Isus a părăsit ţinutul Tirului prin 
Sidon, la marea Galileii, trecând prin 
ţinutul Decapole

 Domnul Isus

 un surd-mut, care vorbea cu  anevoie

 – l-au adus la Isus

– l-au rugat pe Isus să-şi pună mâinile 
peste el

– Isus: * l-a luat la o parte din norod

* i-a pus degetele în urechi

* i-a atins limba cu scuipatul Lui
(al Domnului Isus)

* şi-a ridicat ochii spre cer

* a suspinat

* a zis “Efata” = “Deschide-te”

=> îndată i s-au deschis urechile şi s-a 
deslegat limba surdo-mutului, vorbind
foarte desluşit



 TEXT:
 UNDE?  
 CÂND?  
 CINE?   A vindecat

A fost vindecat
 CUM? 

 Marcu 8:22-26
 la Betsaida
 când a venit la Betsaida
 Domnul Isus
 un orb
 – au adus orbul la Isus

– L-au rugat să se atingă de el
– Isus: * a luat pe orb de mână

* l-a scos afară din sat
* i-a pus scuipat pe ochi
* şi-a pus mâinile peste el
* l-a întrebat dacă vede ceva, 

orbul răspunzând că vede nişte
oameni umblând, dar i se par ca 
nişte copaci

* i-a pus din nou mâinile pe
ochi

* i-a spus să se uite ţintă, 
când s-a uitat a fost tămăduit şi a 
văzut toate lucrurile desluşit



 TEXT:
 UNDE?  
 CÂND?  

 CINE?   A vindecat
A fost vindecat

 CUM? 

 Marcu 9:14-29
 nu scrie
 când au ajuns la Isus (după 

schimbarea la faţă a Domnului Isus)
 Domnul Isus
 un îndrăcit (un copil îndrăcit, care: 

* face spumeă la gură
* scrâşneşte din dinţi
* rămâne ţeapăn
* de multe ori duhul l-a                                                               

aruncat când în foc, când în apă ca 
să-l omoare)

– Isus a mustrat duhul necurat zicând: 
„Duh mut şi surd îţi poruncesc să ieşi 
afară din copilul acesta şi să nu mai 
intri în el.” => duhul a ieşit ţipând şi 
scuturându-l cu mare putere => 
copilul a rămas ca mort, dar Isus l-a 
apucat de mână şi l-a ridicat



 TEXT:

 UNDE?  

 CÂND?  

 CINE?   A vindecat

A fost vindecat

 CUM?   

 Marcu 10:46-52

 la Ierihon

 pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii 
Săi şi cu o mare mulţime de oameni

 Domnul Isus

 fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb

 – Orbul:  * şedea jos lângă drum

* cerea de milă

* a auzit că trece Isus din Nazaret

* a început să strige: „Isuse, Fiul
lui David, ai milă de mine!”

– Mulţi îl certau să tacă; dar el şi mai tare 
striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!”

– Isus S-a oprit şi a zis: „Chemaţi-l!”

– Au chemat pe orb şi orbul şi-a 
aruncat haina; a sărit, şi a venit la Isus

– Isus l-a întrebat ce vrea să îi facă, iar 
el i-a răspuns că vrea să-şi capete vederea

– Isus i-a zis: „Du-te, credinţa ta te-a 
mântuit.” => Îndată orbul şi-a căpătat
vederea, şi a mers pe drum după Isus.


