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Minune programata 
Joan 9: 1-12 (Joan 9:3) 

Scopul lecfiei: Sa ne invete sa nu-i judecam pe cei bolnavi, 
datorita concluziilor gre~ite pe care le-am tras. 

Versetul de aur: ,,/sus a raspuns: ,,N-a pacatuit nici omul 
acesta nici parin/ii lui; ci s-a niiscut Q.$a, 
ca sa se arate fn el lucrarile lui 
Dumnezeu." (loan 9:3) 

Texte suplimentare de citit: loan 9:13-41; loan 8:12; Efeseni 
1 :4-7; Efeseni 2:8-10; loan 5: 17-24; Psalmul 27: 1 

Domnul Isus promite celor ce vin la El ~i i1 urmeaza, lumina 
vietii. (loan 8:12) Dar ca.ti oameni vor lumina de la Dumnezeu? 
Majoritatea nu vor sa vina la lumina ca sa nu Ii se vada faptele ~i sa fie 
osanditi. (loan 3 :20) intunericul este mediul in care ei se simt bine ~is
au obi~nuit a~a de mult cu el, incat Ii se pare normal sa fie in intuneric. 
Despre unii oameni Domnul Isus a spus ca ,,au ochi ~i nu vad". Nu vad 
ce trebuie, nu vad ca sunt pierduti, nu vad ca merg pe drumul iadului ~i 
nu vad mocirla in care se terfelesc. 

Toate bolile sunt rele, dar a fi orb din na~tere este ceva 
ingrozitor. ~i totu~i, din punct de vedere duhovnicesc, toti oamenii 
sunt orbi din na~tere ~i nu vad cele mai importante ~i cele mai 
frumoase realitati spirituale. 

Con~tienti de aceasta realitate ingrozitoare, ar trebui sa ne 
ru~am rugaciunea lui Elisei: ,,Doamne, deschide-i ochii ca sa vada!" 
(2 Imparati 6: 17) 

Exista realitati care nu pot fi vazute cu ochii naturali, ~i din 
aceasta cauza avem nevoie de lumina pe care numai Domnul Isus o 
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poate da. Dar ca oamenii sa primeasca aceasta lumina, trebuie sa vina 
la EL 

Domnul Isus a vindecat in timpul vietii Lui pe pamant diferite 
boli, dar orbii s-au bucurat de o atentie deosebita din partea Lui. El n-a 
putut trece nepasator pe langa ei, ~i dintre ei a vindecat pe cei mai 
multi. De fapt, atunci cand a explicat rostul venirii Lui pe pamant, a 
spus ca El a venit sa deschida ochii orbilor, (Luca 4: 18) pe langa alte 
lucrari minunate. 

Tragedia mare a omenirii este ca traie~te in intuneric ~i nu 
vede, de~i Lumina lumii este aproape de ea. ~i ce este mai trist, este ca 
nu vad ca sunt orbi, se lauda ca vad bine, de aceea ~i pacatul lor este 
mare. 

Minunea facuta de Domnul Isus ~i descrisa in loan 9, este o 
invitatie a Duhului Sfant adresata tuturor oamenilor de-a veni la 
Domnul Isus ~i a experimenta puterea Lui vindecatoare ~i 
binefacerile luminii pe care El o da acelora care vin ~i II urmeaza. 

Minunea relatata se deosebe~te in multe privinte de toate 
minunile pe care le-a facut Domnul Isus, vindecand diferiti orbi. 

L O VINDECARE NEOBI$NUITA 

1. Domnul Isus are inifiativa in vindecarea orbului din 
na1tere 

In general, oamenii bolnavi au cerut mila din partea 
Domnului Isus, ei strigau, ei se rugau, ei staruiau in cererile lor, sau 
acei ce-i aduceau. Dar in cazul acesta nu s-a in tamp lat a~a ceva. Orbul 
nu s-a rugat, nici parinfii lui ~i nici altcineva n-a intervenit in favoarea 
lui. Nici chiar ucenicii Domnului. Ei sunt preocupati sa rezolve o 
problema teologica. Cine a pacatuit, orbul, sau parintii lui de s-a 
nascutorb? 

Domnul Isus 1-a vazut pe orbul acesta la locul lui de cer~itorie 
~i a hotarat sa-1 scape de noaptea viefii in care traia. 
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2. Domnul Jsus a facut cu scuipatul Lui tinii !ji 1-a trimis sd se 
spele la Siloam 

Domnul Isus a vindecat mai multi orbi, dar cu niciunul din ei 
n-a procedat a~a. De ce a procedat a~a, nu ~tim, dar sigurn-a gre~it. El 
a avut un motiv ca a fa.cut acest lucru, chiar daca loan nu-1 explica. 

Domnul Isus poate alege pe cine sa vindece ~i in ce fel. El nu 
are o regula stabilita mai inainte pe care o repeta. Cred ca Domnul Isus 
tine cont de fiecare ,,pacient" ~i dupa ce-i pune diagnosticul, folose~te 
,,medicamentul" potrivit. 

3. Domnul Isus I-a ciiutat pe omul vindecat 

Fariseii au dat afara din Sinagoga pe orbul vindecat, pentru ca 
n-a marturisit a~a cum au vrut ei. Dar Domnul Isus 1-a cautat ~i 1-a 
gasit, pentru ca a vrut sa-i dea ceva mai mult decat vindecare 
trupeasca. A vrut sa-i dea ~i mintuirea. Domnul s-a descoperit acestui 
om, ca Fiul lui Durnnezeu, ~i nu numai ca un prooroc, a~a cum a crezut 
el la inceput. 

Orbul vindecat, cand a infeles cine este Cel ce 1-a vindecat, is
a inchinat. Ce mare har a avut acest om. Oamenii ,,religio~i" 1-au dat 
afara din Sinagoga, dar Domnul Isus 1-a primit in imparatia Cerurilor. 

II. 0 ATITUDINE UIMITOARE 

1. Domnul Isus a viizut in orb o ocazie de-a/ace lucrarea lui 
Dumnezeu 

,, ... s-a nascut a~a ca sa se arate in el lucrarile lui Dumnezeu." 
(v.3) 

,,Cat este ziua trebuie sa lucrez lucrarile Celui ce M-a trimis, 
vine noaptea cand nimeni nu va mai putea sa lucreze." ( v. 4) 

Vremea lucrarii este limitata ~i El n-a vrut sa piarda ocazia de 
a-L proslavi pe Dumnezeu. 
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Ucenicii Domnului vad o legatura intre pa.cat ~i suferinµ 
orbului, dar parerea lor este gre~ita. Pacatul aduce intotdeauna 
suferinta dar nu orice suferinta este cauzata de pa.cat. Domnul Isus le , ' , 
corecteaza parerea ~i le spune ca nu exista in cazul acesta nici o 
legatura cu pacatul, dar este o ocazie de a face lucrarea lui Dumnezeu. 
Iar lucrarea Lui este sa dea Lumina viep.i tuturor oamenilor. Orbul 
vindecat de la lumina trupului a ajuns la lumina sufletului, de la 
vindecare la mantuire. 

Omul vindecat a devenit un inchinator intelept. 

2. Domnul lsus a viizut in orb un om care are nevoie de mild 

Multa lume 1-a vazut pe cer~etorul orb, dar fiecare 1-a vazut 
intr-un fel deosebit. Chiar ucenicii Domnului ii vad cape un om care 
suporta consecintele pacatului. 

Omul n-a ~tiut cine trece pe langa el ~i nici n-a cerut mila 
pentru ca nu spera ca cineva sa aiba mila de el. 

Dar Domnul Isus a vazut nevoia lui ~i n-a putut trece 
nepasator. Lui i s-a fa.cut mila de el, ~i mila Lui s-a transformat intr-o 
binefacere ne~teptata facuta unui om bolnav. 

Multi oameni au nevoie de mila divina, dar nu toti sunt 
con~tienti de acest lucru ~i din aceasta cauza n-o cauta ~i n-o cer. Ei nu 
sunt con~tienti, dar noi, care am primit lumina vietii, ~tim ce le trebuie 
~i din aceasta cauza n-ar trebui sa trecem nepasatori pe langa ei. 

3. Domnul lsus a viizut in orb oportunitatea de-a se 
descoperi ca Fiul luiDumnezeu 

,,Crezi tu in Fiul lui Dumnezeu?" (v. 35) 1-a mtrebat Domnul 
Isus pe orb, dupa ce acesta a fost vindecat. Este o intrebare pe care 
Domnul Isus n-a mai pus-o niciunui om pe care 1-a vindecat. Dar lui i
a pus-o, pentru ca i-a fost mila de el ~i a vrut sa-1 mantuiasca. Iar la 
mantuire nu se poate ajunge numai dad\ credem ca Domnul Isus este 
Fiul lui Dumnezeu. 
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Rautatea oamenilor aratata unui orb din na~tere vindecat, a 
generat din partea Domnului mila ~i har mantuitor. 

Ill O CONSTATARE SURPRINZATOARE 

Orbul vindecat a ajuns la credinta mantuitoare in mod 
progresiv. La mceput, a vazut in Domnul Isus doar un om. ( v. 11) Apoi 
a crezut ca Domnul este un Profet trimis de Dumnezeu, (v. 17) apoi, 
dupa ce a fost vindecat, a crezut ca El este F iul lui Dumnezeu. ( v. 3 8) 

Dar omul vindecat a avut cateva surprize nea~teptate ~i de 
neexplicat. 

J. Cd nimeni nu se bucurd de vindecarea Lui 

El era nespus de bucuros ~i a crezut ca toata lumea se va 
bucura impreuna cu el. El are lumina, nu mai traie~te in noapte, poate 
sa-i vada pe oameni ~i sa se bucure de lumina soarelui. El avea un 
motiv mare de bucurie, dar oamenii nu s-au bucurat impreuna cu el. 
Nici chiar parintii lui nu par prea bucuro~i, dimpotriva, par foarte 
rezervati, se temeau ~i ei de rautatea fariseilor. Le era frica ~i sa nu fie 
dati afara din Sinagoga daca vor marturisi adevarul, ~i anume ca, 
Domnul Isus este Hristosul - Mesia. 

Aceasta a fost hotararea fariseilor. Pe ei nu-i interesa 
adevarul, ci pastrarea datinilor stramo~e~ti. Mai bine sa ramana lumea 
oarba, dar sa nu se strice nimic. . 

Cati oameni credeti ca s-ar bucura daca un hot, un bet1v ~au~ 
destrabalat s-ar intoarce la Dumnezeu ~i s-ar pocai? Poate ca mmem, 
poate ca nici parintii lui. Unii chiar ar crede ca s-a ratacit de la calea 
dreapta. 

2. Cd a devenit incomod pentru o categorie de oameni 

Pana acum nici un conducator religios nu 1-a bagat in seama ~i 
nici n-a vorbit cu el niciodata. Nici un fariseu nu i-a dat niciodata 
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nimic. ~i acum este chemat, este audiat, este intreb~t, i se cer 
explicatii ~i mai ales vor sa-i ~tie crezul despre Cel_ ~e 1-a vmdecat. 

El este chiar foqat sa spuna ce vor altn, dar el n~a cedat 
amenintarilor lor. De ce erau deranjati f~se~i ca ~l este vmdec~t,_~ 
Oare pentru ca vedea prea bine ce nu trebma sa vada, sau pentru ca n 
vedea pe ei in rautatea-n care se zbat? 

3. Ca numaiDomnului Isus i-a piisat de el 

Domnul a avut timp pentru el, a avut mila ~i indurare ~ii-a dat 
ce este mai bun. Fariseii 1-au dat afara din Sinagoga, dar Domnul 1-a 
gasit ~il-a primit in familia Lui. . . 

Domnului i-a pasat de el cand era orb, cand mmeru nu 1-a 
bagat in seama, dar ~i atunci cand toµ au fost impotriva lui. . 

Bine ar fi daca toµ pacato~ii ar intelege acest adevar, ca numa1 
Domnului ii pasa cu adevarat de ei. 

4. Ca experien/a persona/a nu poate fl contestata de nimeni 

,, ... eu una ~tiu, ca am fost orb ~i acum vad." ( v. 2~~ .. 
Pe baza vindecarii lui se pot face multe teoru, speculatn, 

dezbateri, dar el ~tie un lucru ~i nimeni nu-1 poate contrazice: a fost 
orb ~i a fost vindecat ~i aceasta este bucuria lui cea mai mare. 

Pentru aceasta el se inchina Domnului ~i nu-i pasa de ce spun 
oamenii. Oamenii nu i-au putut da nimic, dar nici n-au putut sa-i ia ce 
i-a dat Domnul Isus. 

Concluzie: 
Astazi oamenii au aceea~i atitudine fata de cei ce primesc 

lumina vietii. Este un duh rau care se impotrive~te lucrarilor lui 
Dumnezeu. 

-Experienta personala nu poate fi tagaduita de nimeni ~i poate 
rezista la criticile oamenilor. 

-De ce crezi ca oamenii nu vor lumina vietii? 
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-Considerati vindecarea orbului din na~tere un mare har, sau o 
coincidenta? 

_ Daca s-ar fi intalnit toti orbii vindecati de Domnul Isus ~i 
fiecare ar fi povestit cum a fost vindecat, ce credeti ca ar fi ie~it dupa 
intalnire? (poate camaimulte feluri de biserici) 

- Credinta pe care o aveti se bazeaza pe marturia altora, sau pe 
experienta personala? 

- De ce credeti ca Domnul Isus, printre altele, s-a prezentat 
Lumina lumii? Ce inseamna acest lucru? 

- Cum explicati voi mantuirea voastra, L-ati cautat voi pe 
Domnul Isus, sau v-a cautat El? 
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Schita prescurtata a lecpei 

lntroducere 

Minune programatd 
loan 9: 1-12 (Joan 9:3) 

I. 0 vindecare neobi~nuita 
1. Domnul Isus are initiativa in vindecarea orbului din na~tere 
2. Domnul Isus a facut cu scuipatul Lui tina ~i 1-a trimis sa se 

spele la Siloam 
3. Domnul Isus 1-a cautat pe omul vindecat 
II. 0 atitudine uimitoare 
1. Domnul Isus a vazut in orb o ocazie de-a face lucrarea lui 

Dumnezeu 
2. Domnul Isus a vazut in orb un om care are nevoie de mila 
3. Domnul Isus a vazut in orb oportunitatea de-a se descoperi 

ca F iul lui Dumnezeu 
III. 0 constatare surprinzatoare 
1. Ca nimeni nu se bucura de vindecarea lui 
2. Ca a devenit incomod pentru o categorie de oameni 
3. Ca numai Domnului i-a pa.sat de el 
4. Ca experienta personala nu poate fi contestata de nimeni 
Concluzie: 
- Astazi, oamenii au aceea~i atitudine fata de cei ce primesc 

lumina vietii. 
-De ce credeti ca oamenii nu vor lumina vietii? 
- Daca s-ar fi intalnit toti orbii vindecati de Domnul Isus ~i 

fiecare ar fi povestit cum a fost vindecat, ce credeti ca ar fi ie~it dupa 
intalnire? 

-Credinta pe care o aveti se bazeaza pe marturia altora, sau pe 
experienta personala? 

- Cum explicati voi mantuirea voastra, L-ati cautat voi pe 
Domnullsus, sau v-acautatEl? 
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