
Minuni care te "obligii" sii crezi 

Minunea facuta in grup 
Luca 17:11-19 (Psalmul 50:23) 

Scopul lecfiei: Sa ne invete sa fim recunoscatori ~i 
multumitori pentru toate binefacerile Domnului. 

Versetul de aur: ,, Cine aduce mulfumiri ca jertfa, ace/a Ma 
pros/iive~te, # celui ce vegheaza asupra 
caii lui, aceluia ii voi arata mtintuirea lui 
Dumnezeu. " (Psalmul 50:23) 

Texte suplimentare de citit: Leviticul 13:3-8; Matei 8:1-4· 
• .... A ' Isa1a53:4-5; 2 Imparati 7:3-9; 2 Imparati 5: 1-15; Matei 10:8 

Boala este o experienta neplacuta, dar foarte frecventa. Poate 
ca unii v-ati intalnit deja cu ea, iar daca nu, o sa va intalniti cu ea in 
curand. Multe lucruri s-au schimbat in lume de cand a fost Domnul 
Isus in trup pe pamant, dar boala a ramas la fel de neplacuta ~i 
dureroasa. Cand vine, ea deregleaza totul in trupul nostru, chiar ~i 
gandirea noastra. Pana nu vine ea, gandim intr-un fel ~i avem nevoie 
de multe lucruri, dar cand ea i~i face simtita prezenta, atunci incepem 
sa gandim altfel ~i nu ne mai trebuie nim.ic, decat sanatate. 

Ar fi bine sa apreciem sanatatea pana nu vine boala, dar din 
pacate, cand o avem o neglijam, iar boala ne treze~te ~i ne face sa 
vedem ce am pierdut. 

Totu~i este incurajator faptul ca Domnul Isus a venit pe 
pamantul acesta pentru cei pacato~i ~i bolnavi, ~i ne-a spus lucrul 
acesta ca sa venim la El, sa-L cautam ~i sa cerem mila Lui. Domnul 
Isus n-a respins niciodata pe bolnavul care a venit la El ~i a cerut rnila 
Sa. 

Toate bolile sunt urate ~i neplacute, dar lepra este una din cele 
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mai rele. Nu este o boala dureroasa, dar este ucigatoare. in cazul altor 
boli, omul bolnav are nevoie de ajutorul familiei sale, sau al 
prietenilor sai. Dar lepra ii izoleaza pe eel bolnav de familie, de 
societate, de viata din comunitate. Lepra este o boala foarte 
contagioasa ~i pentru a evita ~i imbolnavirea altora, leprosul trebuie 
scos afara din familie ~i societate. El este obligat sa traiasca singur, 
afara din cetate, iar daca cineva, din gre~eala, voia sa se apropie de el, 
trebuia sa strige de la distanta: ,,Necurat, necurat!". 

Lepra este o boala frecventa in Vechiul Testament, dar ~i in 
Noul Testament ~i era o boala care nu se vindeca decat foarte rar, cu 
intervenµa directa a lui Dumnezeu. Naarnan sirianul a fost vindecat 
de Elisei. (2 imparati 5: 1-15) 

Lepra a fost o boala despre care Biblia vorbe~te mai mult decat 
despre orice alta boala. De lepra se pot irnbolnavi oamenii, hainele ~i 
chiar casele oamenilor. Dumnezeu a dat instructiuni speciale 
preotilor, ~i nu putine, ca sa ~tie cum sa trateze pe eel bolnav de lepra. 
(Leviticul 13, 14) 

Pacatul a fost comparat cu boala leprei, pentru ca nu doare, dar 
ucide ~i de obicei nu ramane singur, caci se extinde ~i afecteaza ~i pe 
altii. Cine se ,,irnbolnave~te" de pacat, nu se imbolnave~te nurnai de 
un pacat, ci de rnai rnulte. Un pa.cat atrage dupa sine altul, ~i formeaza 
un lant cu care-1 leaga pe om, ca sa nu mai faca omul ce vrea. El devine 
rob al pacatului. 

Lepra ii despaqea pe oameni de familie ~i societate, pacatul ii 
desparte pe oarneni de Dumnezeu. 

Dornnul Isus a vindecat pe lepro~ii care au venit la El, ~i cand a 
trimis pe ucenicii Lui in lurne ca sa propovaduiasca Evanghelia, le-a 
dat ~i putere sa curateasca pe lepro~i. (Matei 10:8) Vindecarea 
lepro~ilor in Bib lie este numita, in toate cazurile, ,,curatire", pentru ca 
aceasta boala ii tacea pe oarneni necuraµ. 

In drurnul Lui spre Ierusalim, Domnul lsus a trecut printre 
~amaria ~i Galileea. Samaria a fost privita de iudei un tinut necurat, 
1ar Galileea pe jurnatate necurata. Acolo a intalnit 10 lepro~i. 
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I. STAREA CELOR ZECE LEPRO$1 

1. Lepro1ii respecta randuiala Vechiului Testament 

Ei au stat departe, nu s-au apropiat de Domnul Isus, nici de alti 
oameni, ei au ~tiut foarte bine ce statut au ~i care sunt restricµile pe 
care trebuie sale respecte. Stateau de obicei aproape de sate sau cetati, 
ca oamenii milostivi din sate sa le lase ceva de mancare pe camp. 
Aceasta era hrana lor, rama~itele de la masa oamenilor milostivi. 

2. Lepro1ii stau impreunii 

Pana n-au fost vindecati nu se ~tia ca au diferite nationalitati ~i 
religii. Dar dupa ce au fost curatiti, constata ca unul este samaritean, 
iar ceilalti sunt iudei. Pana n-au fost vindecaµ au putut sta impreuna, 
~i nu conta nationalitatea lor sau religia lor, dar dupa vindecare a 
inceput sii conteze. 

Oare cand e~ti bolnav de cancer, conteaza ce nationalitate ai? 
Sau ce lucru ar putea conta? Boala a dara.mat barierele care existau 
intre oameni, dar bunastarea le ridica iar. 

3. Lepro1ii s-au rugat impreuna 

Ei au fost acolo pe unde trecea Domnul Isus ~i au fost la timpul 
potrivit. Ei au ~tiut ceva despre Domnul Isus ~i au cerut impreuna mil~ 
Lui. Nu ~tim de unde au avut ei cuno~tinte despre Domnul Isus ~1 

despre puterea Lui, dar sigur cineva le-a marturisit despre indurarea 
Lui, ei au crezut ~in-au lasat sa piarda ocazia pe care au avut-o. . 

Oamenii bo1navi ~tiu sa se roage, ei se roaga cu adevarat ~1 

Domnul se indura de aceia care-I cheama Numele ~i nu vor altceva 
decat mila Lui. 
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4. Lepro1ii ascultii de porunca Domnului Isus 

,,Duceti-va ~i aratati-va preoµlor ! " ( v. 14) 
Porunca aceasta pare putin nepotrivita deoarece lepro~ii 

trebuiau sa se arate preotilor dupa ce se vindecau, ca sa Ii se permita sa 
se intoarca in familie ~i societate. Dar ei nu erau vindecati, inca. 

De ce i-a trimis Domnul Isus la preoti pana n-au fost 
vindecati? Cu alta ocazie, El a vindecat leprosul mai intai ~i dupa 
aceea 1-a trimis la preot. (Matei 8:4) Domnul Isus ~tia credinta fiecarui 
om ~i a procedat in consecinta. Cei zece au trebuit sa faca un pas 
inainte, prin credinµ. Dae! asculta de El, insemna ca au credinta ~i se 
vor vindeca. Daca n-ar fi avut credinta, nu s-ar fi in tamp lat nimic. 

s. Lepro1ii au Jost cu to/ii curiififi 

,,Pe cand se duceau au fost curatiti." (v. 14) 
Marile miracole se intampla numai daca credem. $i dovedim 

ca am crezut, daca ascultam de Cuvantul lui Dumnezeu. Fara credinta 
sa nu a~teptam sa primim ceva 4e la Domnul. (Evrei 11 :6; Iacov 1 :7) 

II. CONSTATAREA DOMNULUI /SUS 

1. De1i tops-au curd/it, nu tofi apreciazii la fel binefacerea 
Jdcutii 

Pana n-au fost vindecafi, au fost impreuna, dar dupa vindecare 
ei se despart ~i merg pe doua drumuri diferite, pentru ca sunt diferiti. 
Unul din ei a mers in direcµa buna, iar altii au mers in directia lor. 

2. Cii nu tofi s-au into rs sii-1 mulfumeascii 

,,Oare n-au fost curatiti toti zece? Dar ceilalti noua, unde 
sunt?" ( v. 1 7) 

Domnul Isus i-a a~teptat pe toti sa vina ma.car sa-1 
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multumeasca, darn-au venit. De ce? Binefacerile se uita repede. Alte 
lucruri au inceput sa-i intereseze pe cei noua lepro~i vindecati. Alte 
lucruri au prioritate. intotdeauna se vor gasi alte lucruri sa ne 
preocupe, cand ar trebui sa mergem la Casa lui Dumnezeu ~i sa 
multumim Domnului. Dar nu Dumnezeu pierde, ci noi, daca nu 
adu~emjertfa de mulfumire care trebuie. 

3. Ca de multe ori Dumnezeu este sliivit de un straim 

,,Nus-a gasit decat strainul acesta sa se intoarca ~i sa dea slava 
lui Dumnezeu." ( v. 18) 

Strainul de samaritean s-a intors slavindu-L pe Dumnezeu cu 
glas tare. Nu i-a fost ru~ine de nimic, el doar voia sa-L slaveasca pe 
Dumnezeu. S-a aruncat cu fata la pamant ~i a mulµ:unit Domnului 
Isus. Lauda ~i mulfumirea se cuvin Domnului, dar multi uita de acest 
lucru. 

III. RECUNO$TINTA UNlJI OM VINDECAT 

1. Recuno1tin/a 1i mulfumirea este jertfa pe care o poate 
aduce fiecare om 

Multe lucruri nu le poate face oricine, chiar daca ar vrea, dar sa 
mulµune~ti nu depinde de ce ai in casa, ci de ce ai in inima. 

,,Adu ca jertfa lui Dumnezeu mulµimiri ... " (Psalmul 50: 15) 
O poate aduce orice om, daca vrea. Domnul ne iarta pe toti, dar 

cine il va iubi mai mult? (Luca 7 :42) 
Oare curatirea de lepra sau vindecarea de cancer, merita o 

jertfa de mulµimire? 

2. Recuno1tin/a este a1teptatd de Dumnezeu 

Dar ceilalti noua unde sunt? Dar cei iertati, vindecati, ajutati, 
mangaiati, izbaviti ~i ocrotiti, unde sunt? 
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3. Recuno1tin/a asigurii primirea de binecuvantiiri 
suplimentare 

Ceilalti noua au fost vindecati ~i au ramas cu atat. 
Samariteanul mulµimitor a primit mult mai mult decat vindecarea, el a 
primit ~i mantuirea. ~i aceasta ii va insoti ~i in ve~nicie. 

,,Credinta ta te-a mantuit", i-a spus Domnul Isus 
samariteanului. 

4. Recuno1tinfa este un act de credin/a 

Domnul Isus vorbe~te despre credinta lui. Nimeni nu crede in 
Domnul Isus in zadar. Lui ii sunt rezervate binecuvantari cere~ti ~i 
pamante~ti, la care el nici nu se a~teapta. 

De ~tiut ~tim sa cerem in permanenta, dar ~tim oare sa-1 
mulµimim? 

Concluzie: 

Durerea ne invata sa privim toate lucrurile intr-o lumina 
deosebita, iar unele lucruri nu vom ~ti sa le apreciem decat daca 
suntem bolnavi. 

-La Domnul Isus toate lucrurile sunt cu putinta, sa mergem la 
El cu credinta ca poate vindeca orice boala. Cum o va face ~i cand, 
decide El. Dar in multe cazuri, totul depinde de credinta noastra. 

- Credeti ca cei zece lepro~i s-au mai intalnit vreodata? Au 
vorbit ei despre Domnul Isus? Au spus ~i ei cuiva despre puterea Lui, 
saunu? 

-Ce credeti ca au spus familiile lor cand i-au vazut acasa? 
- Dar ce au spus preotii cand i-au vazut vindecati? Ei nu s-au 

dus sa-L asculte pe Domnul Isus, dar El le-a trimis o marturie vie chiar 
inTemplu. 

-Va propuneti cumva sa aducep o jertfa de mulµimire? Cum? 
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- Credeti ca v-a ~teptat Domnul lsus ~i pe voi ~i ati uitat sa va 
duceti? . . . 

- Pentru ce lucruri credeti ca ar trebm sa multwmm lU1 
Dumnezeu? (1 Tesaloniceni 5: 17) 

-in ce mod va exprimati voi recuno~tinta fata de Dumnezeu? 
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Schita prescurtata a lecfiei 

racuta 

Minunea facutii ln grup 
Luca 17: 11-19 (Psalmul 50:23) 

Introducere 
I. Starea celor zece lepro~i 
I . Lepro~ii respecta randuiala Vechiului Testament 
2. Lepro~ii stau impreuna 
3. Lepro~ii s-au rugat impreuna 
4. Lepro~ii asculta de porunca Domnului Isus 
5. Lepro~ii au fost cu totii curatiti 
II. Constatarea Domnului Isus 
1. De~i toti s-au curapt, nu top apreciaza la fel binefacerea 

2. Ca nu toti s-au intors sa-1 multumeasca 
3. Ca de multe ori Dumnezeu este slavit de un strain 
III. Recuno~tinta unui om vindecat 
I. Recuno~tinta ~i. mulµ.unirea este jertfa pe care o poate aduce 

' fiecareom 

tare 

2. Recuno~tinta este a~teptata de Dumnezeu 
3. Recuno~tinta asigura primirea de binecuvantari suplimen-

4. Recuno~tinta este un act de credinta 
Concluzie: 
-Durerea ne invata sa privim lucrurile intr-o lumina deosebita. 
-Credeti ca Domnul Isus va ~teapta ~i pe voi cu multumirea? 
- Pentru ce lucruri ar trebui sa multumim lui Dumnezeu? (1 

Tesaloniceni 5: 17) 
- Credeti ca cei zece lepro~i au spus cuiva despre vindecarea 

lor,saunu? 
-Credeti ca ar fi trebuit sa o faca? 
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