
Minune fdcutd de la distanfa 

Minune facuta de la distan/a 
Luca 7: 1-10 (Marcu 9:23) 

Scopul lecfiei: Sane faca sa vedem ca puterea Cuvantului lui 
Dumnezeu este nelimitata ~i sane motiveze sane incredem in El. 

Versetul de aur: ,,Isus a riispuns: ,, Tu zici: ,,Daca pofi! " ... 
Toate lucrurile sunt cu putinfa celui ce 
crede!" (Marcu 9: 23) 

Texte suplimentare de citit: Matei 21:21; Matei 21:23-27; 
Luca6:46; Luca 18:6-8 

Domnul Isus a fost numit ,,Cuvantul lui Dumnezeu", care a 
locuit printre oameni plin de har ~i de adevar. (loan 1:14) Ce mare 
deosebire a fost intre invata,tura Domnului lsus ~i invata,tura 
carturarilor ~i a fariseilor. 

Cei ce L-au auzit pe Domnul Isus vorbind au ramas uimiti ~i 
au ajuns la concluzia ca El invata cu putere. Unii au vrut sa-L mai 
auda, ~i-L urmau pretutindeni pe unde se auzea ca El invata pe 
oameni. Viata multora a fost schimbata ~i n-ar mai fi vrut sa se despara 
de El niciodata. 

Cand se predica astazi Cuvantul lui Dumnezeu, eel mai 
important lucru nu este cine predica, nici ce a predicat, ci cat a fost 
retmut din ce s-a predicat. Daca nu se retine nimic, sigur nu se va 
intampla nimic. Cea mai mare problema a predicatorului nu trebuie sa 
fie scoaterea ideilor din cap, ci punerea lorin capul altora ~i mai ales in 
inima lor. Dar cum am putea face acest lucru? 

in primul rand, oamenilor care au venit sa asculte Cuvantul lui 
Dumnezeu trebuie sa li se spuna ceva personal, ~i nu doar sa Ii se 
vorbeasca despre ceva ~i cineva. Orice cuvant rostit trebuie sa aiba 
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ungerea Duhului Stant. El a fost dat ca o putere acelora care trebuiau 
sa-L vesteasca pana la marginile pamantului. 

Cuvantul lui Dumnezeu este duh ~i viata ~i are o putere 
nelimitata. Uimitor este faptul, ca acest lucru 1-a crezut pentru prima 
data un suta~ roman, adica un pagan. ,,Zi numai o vorba ~i robul meu 
va fi tamaduit." (v. 7) Dar robul suta~ului era departe, nu era acolo, in 
fata Domnului. Dar pentru Domnul Isus, distanta nu-i o problema, ~i 
nici pentru suta~ul credincios. El este mulµunit cu o vorba de pe 
buzele Mantuitorului. El compara autoritatea sa pamanteasca in 
domeniul militar ~i social cu autoritatea cereasca a Domnului Isus. El 
porunce~te osta~ilor ~i robilor sai ~i este ascultat. Daca Domnul Isus 
porunce~te bolii, va fi ascultat, caci Cuvantul Lui are putere, are 
autoritate divina. Suta~ul este mulµunit ~i cu o faramitura de mila de la 
masa bogata a lui Israel. 

L CE SE SPUNE DESPRE SUT~UL ROMAN 

1. Ca a auzit vorbindu-se despre Domnul lsus 

Dar ce i s-a spus, cine i-a spus, nu ~tim. Un lucru este clar, el a 
crezut tot ce i s-a spus despre Domnul Isus. Cu adevarat se adevere~te 
~i in cazul lui ce se spune in Romani 10:17: ,,Credinta vine in urma 
auzirii ... ". 

Din intamplarea aceasta se vede cat de important este sa 
vorbim oamenilor despre Domnul Isus. Niciodata nu se ~tie in ce 
inima samanta pusa va incolfi. 

2. Ca a cerut ajutorul Domnului Isus 

Inifiativa era a suta~ului, el avea o nevoie pe care n-a putut-o 
rezolva altfel, a crezut ca Domnul il poate ajuta ~i a cerut acest ajutor 
prin batranii iudeilor. Numai cine are credinfii face a~a ceva ~i este 
~tiut faptul ca credinta n-a ramas de ru~ine niciodata. 
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Toata Scriptura ne invafii sane incredem in Dumnezeu pentru 
ca este eel mai infelept ~i binefacator lucru. 

3. Ca afost un om bun 

De~i nu se spune direct acest lucru, se poate totu~i deduce din 
faptul ca ii pasa de un rob ~i il vrea vindecat, chiar daca pentru aceasta 
trebuie sa se umileasca ~i sa ceara ajutorul unui iudeu, el suta~ roman. 

in vremea aceea robii erau socotifi ni~te bunuri de care sa te 
folose~ti pana poate lucra, apoi poti sa faci ce vrei cu el, chiar sa-1 
omori. A~a faceau altii, dar suta~ul acesta 1-a vazut pe robul lui altfel ~i 
a fa.cut ce a putut ca sa fie vindecat. 

IL CE SPUN BATRANII IUDEILOR DESPRE SUTA$ 

1. Ca merita sa i se faca bine 

,,Face sa-i faci acest bine ... " (v. 4) 
Romanii in Iudeea erau asupritori, au luat de la poporul iudeu 

tot ce au putut ~i chiar au omorat pe multi dintre ei. Taxele impuse de 
romani au fost o povara foarte grea ~i au fost considerate un jug care 
trebuia sraramat. Ura iudeilor impotriva romanilor, era a~a de mare, 
cum nu se poate spune. 

Sa spuna batranii iudeilor despre un su~ roman ca merita sa i 
se faca bine, este ceva ce intrece intelegerea omeneasca. 

2. Ca iube~te neamul iudeilor 

Romanii ii asupreau pe iudei :fara mila ~i lucrul acesta s-a 
vazut in toata fara. Da, aceasta era regula, dar suta~ul acesta_ era ~ 
exceptie de la regula. El iubea poporul iudeu pentru . valonle lu! 
morale ~i spirituale. Dar a ~tiut el ce i-a spus Dumnezeu hnAvraam, ca 
va fi binecuvantat acela care ii binecuvinteaza pe ei? Poate ca nu. Dar 
a vazut ca ei sunt deosebiti de toate popoarele ~ii-a iubit. 
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3. Cd el le-a zidit sinagoga 

Sut~ul roman a aratat in mod practic ca ii iube~te. El a vrut sa 

le faca bine, gandindu-se la cat rau au facut romanii, iudeilor. Pentru 

iudei, sinagoga era eel mai important lucru pe care-1 aveau dintr-o 

localitate. Era centrul lor religios ~i educational. Daca e bine la 
sinagoga, va ft bine peste tot. 

. . Ce a fa.cut suta~u1 acesta este ceva unic, nu s-a mai pomenit 

n~c1odata a~a ceva in Iudeea. Putem spune ~i noi, ,,Merita sa i se faca 
bme." 

III. CE SPUNE SUT~UL DESPRE SINE iNSU$I 

1. Cd nu este vrednic ... 

. ~ Dar el_ e~te suta~, un om foarte important in armata romana, ~i 
dato~ta funct1e1 sale, se bucura de privilegii ~i avantaje deosebite. ~i 
totu~1 el spune Domnului Isus ,,nu sunt vrednic sa intri sub 
acoperamantul meu ... ". ( V. 6) 

A Suta~ul, in comparatie cu alti oameni, era foarte important, dar 
•~ comparat1e cu Domnul Isus, era nevrednic. Domnul Isus nu vine la 
cm:va pentru ca omul acela merita, ci pentru ca El este bun ~i vrea sa 

~aca parte de har ceresc tuturor oamenilor, ca sa-i motiveze sa-L 
mbeasca pe Dumnezeu. 

2. Cd recunoafte autoritatea absoluta a Domnului Jsus 

. Suta~ul este o persoana cu autoritate, dar recunoa~te ~i 
autontatea altora asupra sa. Se poate spune despre el ca are stofii" de 

conducator. Nimeni nu poate ft un conducator bun daca ~use lasll 

condus el insu~i de altii mai mari ca el ~i in primul rand de Dumnezeu. 

Dar s_uta~ul . rec~oa~te autoritatea Domnului Isus asupra 
tuturor lucrunlor, chiar ~• asupra bolii. El ii poate porunci ~i boala Il va 
asculta. Ce credinta uimitoare! 
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3. Cd crede in puterea Cuvantului Sau 

,,Zi o vorba ~i robul meu va ft tamaduit." ( v. 7) 

Toata Scriptura vorbe~te de puterea Cuvantului Iui 

Dumnezeu, care este duh ~i viafa. Dar un suta~ roman sa fie pe deplin 

convins de acest lucru ~i sa-1 marturiseasca ~i in mod public, este ceva 

uimitor. 
Cuvintele Domnului Isus le avem ~i noi la indemana, le putem 

cerceta in fiecare zi, le putem strange chiar in inirna, le putem folosi ca 

o sabie ca sa ne aparam de vrajma~i, ca o paine ca sa ne hranim 

sufletul, ca un medicament ca sane vindecam de bolile noastre. Oare 

vom profita de ce avem? 
Pe Domnul Isus nu-L putem vedea acum, de~i El este alaturi 

de noi prin Duhul Sfant. Dar Cuvantul Lui il putem vedea ~i auzi, il 

putem implini daca vrem, spre binele nostru suprem . 

IV. CE A SPUS DOMNUL /SUS DESPRE SUTA$UL ROMAN 

1. S-a minunat de sutaf 

Sa se mire Domnul Isus de un su~ roman, este ceva care ne 

face ~i pe noi sane minunam ~i poate chiar sane ~inam de noi in~ine. 

Cum de omul acesta pagan a putut sa se ridice a~a de sus pe scara 

spiritualitatii, ~i noi, care ~tim a~a de mu1te, nu ne-am ridicat la 

inaltimea lui? 
Pe noi, ne pot impresiona multe lucruri, dar pe Domnul Isus L

a impresionat credinta oamenilor. Acela~i lucru s-a intamplat ~i in 
cazul femeii cananite, cand Domnul Isus i-a spus: ,,0 femeie, mare 

este credinta ta!". (Matei 15:28) 

1. L-a ldudat pentru credinta sa 

,,Va spun ca nici chiar in Israel n-am gasit o credinta atat de 
mare." (v. 9) 
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Cu adevarat, ~i in cazul acesta se impline~te Cuvantul 
Domnului Isus spus altMatA: ca vor veni multi, de la ri\sruit ~i de la 
apus ~i vor ~edea la masa cu Avraam, Isaac ~i lacov, iar fiii imparatiei 
vor fi sco~i afara. 

In ochii lui Dumnezeu n-are importanta nafionalitatea 
noastra, dar are mare importanta credinta noastra. Numai ea Il 
onoreaza pe Dumnezeu atunci cand noi ascultAm de Cuvantul Lui. 

3.1-a implinit dorinfa 

Robul su~ului s-a vindecat chiar in momentul in care su~ul 
~i-a marturisit credinta in puterea Cuvantului Domnului Isus. Cu 
adevarat, cine se increde in Domnul Isus, nu ramane de ru~ine. 

Concluzie: 
Su~ul roman a putut fi un exemplu de credinta pentru 

poporul Israel, ~i poate fi ~i pentru noi, acum. Duhul Sflint a scris 
aceastA minune in Bib lie, pentru invatatura noastra. 

-Ce fel de autoritate recuno~teti asupra voastra? Dar voi cum 
vii exercitati autoritatea? Va place sa conducefi pe cineva? Dar voi va 
lasati condu~i de Dumnezeu? 

-Batranii din comunitate arpune o vorba buna pentru voi? 
- Ce ziceti voi despre voi in~iva in legatura cu credinta voastra 

~i relafia cu Domnul Isus? 
-Cat de mult ii respectati voi pe cei ce va slujesc? 
-Ce credeti ca a facut robul, ca suta~ul a finut la el a~a de mult? 
-Ati spus cuiva despre ce poate face Domnul Isus? 
-Cat de mult ii iubiti voi pe iudei? 
- ~titi cate lucruri am primit prin poporul Israel? Puteti sa 

numiti cateva? 
- Aveti acum pe cineva bolnav? Ce aveti de gand sa faceti cu 

el? 
- ~titi ce a facut suta~ul roman? 0 sa-i urmati exemplul, sau 

nu? Puteti sa rezolvati altfel problema voastra? 
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Schita prescurtata a lecpei 

Minune fiicutd de la distantii 
Luca 7: 1-10 (Marcu 9:23) 

Introducere 

I. Ce se spune despre suta,ul roman 
1. Ca a auzit vorbindu-se despre Domnul Isus 
2. Ca a cerut ajutorul Domnului Isus 
3. Ca a fost un om bun 
II. Ce spun batranii iudeilor despre suta, 
1. Ca merit! sa i se faca bine 
2. Ca iube~te neamul iudeilor 
3. Ca el le-a zidit sinagoga 
m. Ce spune suta,ul despre sine insuti 
1. Ca nu este vrednic ... 
2. Ca recuno~te autoritatea absoluta a Domnului Isus 
3. Ca crede in puterea Cuvantului Sau 
Iv. Ce spune Domnul Isus despre sutaful roman 
1. S-a minunat de suta~ 
2. L-a laudat pentru credinta sa 
3. I-a implinit dorinta 

Concluzie: 
-Cat de important este sa spunem cuiva despre Domnul Isus? 
-Cum va exercitati autoritatea pe care o aveti? 
-Aveti acum pe cineva bolnav? Ce aveti de gand sa faceti? 
-Cat de mult iubiti voi poporul Israel? 
- ~titi cate lucruri am primit prin poporul Israel? 
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