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AUTORITATEA - PE URMELE LUI ISUS  

Marcu 1:21-45 

 

 

Introducere:  

 

Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta: dacă ar fi să îi ceri un singur lucru lui Isus, 

ce i-ai cere?  

 

- Sănătate  

- Pace  

- Bucurie  

- O viață fără suferință  

 

  

 Pasajul la care ne vom uita în dimineața aceasta ne descoperă o parte din inima 

lui Isus Cristos. Ce este important pentru El, care este dorința Lui.  

 

 Creșterea noastră spirituală este legată de dorințele noastre, dar care se 

potrivesc cu dorințele inimii lui Dumnezeu. Asta înseamnă că ceea ce vrea El pentru 

tine, tu vrei pentru tine, că ceea ce este important pentru El este important și pentru 

tine.  

 

Mergem pe urmele Lui, iar în dimineața aceasta ne este prezentată o fereastră înspre 

inima Domnului Isus Cristos. Cine este El și ce vrea pentru noi?  

 

Isus vindecă în Capernaum un om demonizat  

 

Isus vindecă bolnavii  

 

Isus predică în Galileea  
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Curăță un bolnav de lepră 

 

Citire text:  

Marcu 1:21-45  

 

Context: 

Isus vindecă în Capernaum un om 

demonizat  

 

v. 21  

Context:  

 

1. Isus Cristos  a venit din Nazaretul 

Galileei, locul unde s-a născut, în Iudeea,   

unde a fost 2. botezat de Ioan în râul Iordan.  

 

3. Imediat după ce a fost botezat, Duhul lui Dumnezeu l-a dus în pustie, unde ni se 

spune că, timp de 40 de zile, a fost ispitit de Satan.  

 

4. Isus vine înapoi în Galileea imediat după ce Ioan este închis, și Proclamă 

Evanghelia. (Pocăința și Credința) 

 

5. În timp ce trecea pe lângă Marea Galileei/ Betsaida (Ioan)/ Lacul Ghenezaret/ 

Marea Tiberiadei, Isus îi cheamă pe primii ucenici să vină să îi urmeze. Aceștia au 

lăsat totul - l-au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în barcă împreună cu cei angajați - și l-au 

urmat pe Isus. 

 

 

v. 21 S‑au dus în Capernaum și, imediat, în ziua de Sabat, Isus a intrat în 

sinagogă și a început să dea învățătură. 
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Capernaum - era un sat prosper de pescari situat pe ţărmul de nord-vest al Mării 

Galileei. Capernaum era mai important decât Nazaret. Acesta găzduia o garnizoană 

romană şi era situat pe un drum principal. Se pare că Isus a făcut din acest oraş 

cartierul Său general. Există chiar dovezi că, mai târziu, El a trăit probabil în casa lui 

Petru, lucru care este menționat în versetul 29. 

 

 

 

Matei 4:13-16   

Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, S‑a retras în Galileea. 13. A părăsit 

Nazaretul și S‑a dus să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui 

Zabulon și ale lui Neftali, 14. ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin 

profetul Isaia, care zice: 15. „Ținutul lui Zabulon și ținutul lui Neftali, calea 

către mare, dincolo de Iordan,Galileea neamurilor. Poporul care locuia în 

întuneric a văzut o mare lumină! Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, 

a răsărit o lumină!“ 

 

V. 21 ….imediat, în ziua de Sabat, Isus a intrat în sinagogă și a început să 

dea învățătură. 

 

Sinagoga - era Locul în care se adunau evreii pentru închinare („sinagoga” este o 

transliterare a unui cuvânt grecesc care înseamnă „a se aduna la un loc”). Sinagogile 

au apărut în timpul captivităţii babiloniene, după distrugerea templului de către regele 

Babilonului, Nebucadneţar, în anul 586 î.Hr. Serveau drept locuri de închinare şi 

învăţătură. 

 

În antichitate, tot ceea ce era necesar pentru înființarea unei sinagogi într-un sat era 

un cvorum de cel puțin zece bărbați evrei mai în vârstă de treisprezece ani. Sinagoga 

nu era egală cu templul din Ierusalim, unde oamenii mergeau pentru închinare. 

Aceasta era un loc de adunare unde se predau Scripturile (diverși profesori și rabini în 

vizită citeau și comentau Scripturile). În calitate de rabin în vizită, Isus a intrat în 

sinagoga din Capernaum și dădea învățătură.  
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Trei elemente au distins lucrarea Lui: 

- Autoritatea în învățătură 

- Autoritatea în izgonirea demonilor 

- Autoritatea în vindecarea bolilor  

 

1. AUTORITATEA ÎN ÎNVĂȚĂTURĂ 

 

V. 22 Ei erau uimiți de învățătura Lui, căci El îi învăța ca Unul Care are 

autoritate, nu cum îi învățau cărturarii 

 

 Oamenii din Capernaum care se aflau în sinagogă au reacționat la învățătura lui 

Isus cu o uimire absolută. Cuvântul uimire nu descrie cel mai bine importanța a ceea 

ce s-a întâmplat în acel loc.   

 

Gr. ek-place'-so  -  lovitură în din ek = afară + plesso = lovitură) (timpul imperfect) 

înseamnă lovire în simțurile lor sau șocați.  

 

 Ideea este că nu numai că au fost surprinși, ci au fost îngroziți, pentru că nu 

auziseră pe nimeni vorbind ca Isus. El a dat dovadă de o autoritate pe un plan cu totul 

nou. 

 Desigur, cărturarii nu erau lipsiți de propria lor autoritate. Ei au fost cei mai 

învățați exponenți ai legii Vechiului Testament. Cărturarii erau ca doctorii în teologie, 

iar părerilor acestora li se acorda o mare importanță de către cei care îi ascultau.  

- Cărturarii citau alți cărturari și tradiții rabinice 

- Cărturarii au încercat să organizeze argumente pentru a susține ceea ce învățau 

- Autoritatea pe care Isus a avut-o ne aduce aminte de profeții din V. Testament, care 

au vorbit ca din partea lui Dumnezeu. Ei nu au spus: “părerea mea, după cât am 

studiat”, ci au spus direct: „Așa vorbește Domnul!”  
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 Când a vorbit Isus, El a evocat o autoritate mult peste tot ce au experimentat 

oamenii și cărturarii. 

 

 Isus nu a furnizat note de subsol, nici citate, nici o organizare a argumentelor 

altora. Învățătura lui a uimit și a șocat.  

 

 

2. AUTORITATE PESTE DEMONI  

 

V 23. Chiar atunci, în sinagoga lor era un om care avea în el un duh 

necurat. 

 

 Tocmai atunci, chiar în acel moment, vedem un om care se află sub autoritatea 

lui Satan pentru a deranja învățătura lui Isus în sinagogă.  

 

 Așadar, aici vedem că un demon aflat sub autoritatea lui Satan profită de 

moment pentru a perturba învățătura lui Isus în sinagogă. 

 

 În Vechiul Testament, există foarte puține referiri la lumea demonică, iar 

cazurile de posesie demonică sunt extrem de rare. 

 Cu toate acestea, în timp ce Isus a fost pe pământ, am putea spune că: „tot iadul 

s-a dezlănțuit”. Satana, căpetenia demonilor, și duhurile necurate păreau să 

asuprească oamenii de pretutindeni. 

 

Isus a anunțat semnificația lucrării Sale de exorcizare a demonilor spunând 

ascultătorilor Săi: 

 

Matei 12:28 (NTR)  

Dar, dacă Eu alung demonii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui 

Dumnezeu a venit peste voi. 

 

Omul acesta era în sinagogă.  

https://www.bible.com/ro/bible/126/mat.12.28
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Ex.: Experiența cu puterea Diavolului.  

În biserica pe care am păstorit-o cu câțiva ani în urmă am văzut un băiat (15-16 ani) 

că era mereu agitat în biserică atunci când se cânta o cântare. La un moment dat, a 

venit la mine și mi-a mărturisit că se întâmplă ceva cu el. Atunci când se cântă sau 

predică începe să tremure.  

Am plecat într-o tabără împreună cu un grup mai mare de tineri, iar în timp ce cântam 

la chitară, s-a așezat în spatele meu și am simțit cum banca pe care stăteam a început 

să se miște sub mine. Imediat după ce am terminat cântarea mi-a cerut să mă rog 

pentru el, iar în timp ce m-am rugat, o bubuitură puternică s-a auzit. Toate lemnele 

care erau clădite pentru focul de tabără au căzut jos. 

 

Satana nu e un mit. Demonii nu sunt niște speculații religioase. 

 

 Există o putere fantastică a răului în lumea aceasta.  

 

*dacă lumea ar fi mai educată, lumea aceasta s-ar schimba. La nivel înalt, de 

președinți, cei mai educați oameni produc războaie. În spatele acestor ființe nu stă 

decât puterea întunericului.  

 

Apocalipsa 12:9  

Marele dragon a fost aruncat, și anume șarpele cel vechi, numit diavolul și 

Satan, cel care duce în rătăcire întreaga omenire, a fost aruncat pe pământ, iar 

împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. 

 

 Biblia indică faptul că demonii sunt îngeri căzuţi – îngeri care s-au răzvrătit 

împotriva lui Dumnezeu alături de Satan. (Isaia 14:12, Ezechiel 28:12-15) 

 

Aşadar, demonii par să fie îngerii care l-au urmat pe Satan în păcatul lor de răzvrătire 

împotriva lui Dumnezeu. 

 

Demonii vor încerca prin orice tactică să-i orbească pe oameni față de Evanghelie,  

și să-i țină robi lucrurilor care îi împiedică să vină la Dumnezeu.  
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2 Corinteni 4:4 (NTR)  

în mijlocul cărora dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile 

necredincioșilor, ca să nu strălucească asupra lor lumina Evangheliei slavei 

lui Cristos, Care este chipul lui Dumnezeu. 

 

 Ei vor mai încerca să se folosească de ispită, de îndoială, de sentimentul de 

vinovăție, de teamă, de confuzie, de boală, de invidie, de mândrie, de calomnie și de 

orice alt mijloc posibil prin care ar putea face să nu îl vezi pe Isus în puterea Lui.  

Ești într-o luptă spirituală. Chiar dacă nu vezi aceasta luptă.  

 

El a strigat, 24. zicând:– Ce avem noi de‑a face cu Tine, Isuse din Nazaret? 

Ai venit să ne distrugi? Știu Cine ești: Sfântul lui Dumnezeu! 

 

 

Și a strigat - Demonul controlează corzile vocale ale bărbatului și strigă de panică și 

frică. De ce a țipat dintr-o dată acest demon? Care este contextul? Isus dă învățătură. 

Cuvântul lui Dumnezeu de pe buzele lui Isus a acționat ca o sabie care a străpuns 

demonul.  

 

Evrei 4:12-13 NTR 

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai ascuțit decât orice sabie 

cu două tăișuri, străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și 

măduva și fiind în stare să judece gândurile și intențiile inimii. Nicio făptură 

nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit ochilor Lui, înaintea 

Căruia trebuie să dăm socoteală. 

 

 

Ioan 8:44 ne prezintă un contrast izbitor. Ne explică faptul că diavolul a fost de la 

început un ucigaș și n‑a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. 

 

https://www.bible.com/ro/bible/126/2co.4.4
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Așa că demonul a țipat când a auzit Cuvântul lui Dumnezeu predicat prin gura lui 

Isus. Nu a suportat adevărul.  

 

El a strigat, 24. zicând:– Ce avem noi de‑a face cu Tine, Isuse din Nazaret? 

Ai venit să ne distrugi? Știu Cine ești: Sfântul lui Dumnezeu! 

 

A țipat împotriva lui Isus, spunând practic:  

 

„Ce avem noi  de-a face cu Tine? Cu alte cuvinte: „De ce Te amesteci în ale 

noastre?” 

 

Domnul Isus nu i-a dat nici un răspuns. Pentru că demonii nu aveau nimic în comun 

cu Isus, ei reprezentau două lumi diferite - împărăția întunericului și împărăția 

luminii.  

Singura relație pe care demonii o aveau cu Cristos era una de conflict.  

 

Ai venit să ne distrugi  - De ce a folosit pluralul? Posibil să fi fost mai mulți demoni, 

sau un demon vorbea în numele său și al omului pe care îl poseda.  

 

Interesant, se pare că primii care au recunoscut pe deplin identitatea și autoritatea lui 

Hristos ascunsă în întruparea Sa au fost demonii. 

 

Știu Cine ești: Sfântul lui Dumnezeu! 

 

Demonul era și el îngrozit. El și-a dat seama că se afla în prezența Sfântului 

Dumnezeu și nimic nu provoacă mai multă groază în inima creaturilor 

întunericului decât a fi în prezența lui Dumnezeu. Vom vedea acest motiv în toată 

Evanghelia după Marcu; când sfințenia lui Hristos a fost făcută manifestă, 

răspunsul imediat a fost frica, teama.  

 

Când suntem aduși în prezența sfințeniei descoperite a lui Dumnezeu, așa cum a fost 

adus Petru: 
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Când Simon Petru a văzut ce s‑a întâmplat, a căzut la genunchii lui Isus și I‑a 

zis: – Doamne, pleacă de la mine, pentru că sunt un om păcătos! 

 

Întâlnirea reală cu Isus ne descoperă păcătoșenia noastră. Depravarea noastră 

spirituală.  

 

V. 25 Isus l‑a mustrat, zicând: 

– Taci și ieși afară din el! 26. Atunci duhul necurat a ieșit din el, 

scuturându‑l și strigând cu glas tare. 

 

Când Isus a poruncit, demonul a ascultat. 

Puterea și acțiunile demonilor sunt controlate și strict limitate de Dumnezeu.  

 

Istoria vieții lui Iov clarifică faptul că Satan a putut face doar ce i-a permis 

Dumnezeu să facă și nimic mai mult.  

 

Efeseni 5:8 (NTR) 

Căci altădată erați întuneric, dar acum, în Domnul, sunteți lumină. 

Umblați ca niște copii ai luminii, 

 

Cei credincioși nu pot fi posedați de duhuri. Cu toate acestea, nu te juca cu păcatul și 

cu diavolul. Are putere. Răcnește și caută să înghită.  

 

- nu te expune spiritismului  - în căutarea unei soluţii simple şi rapide la 

dificultăţi şi uneori chiar la plăcerile şi la înclinaţiile egoiste, unii oameni cad 

pradă uşoară prezicătorilor, ghicitorilor, vrăjitoarelor, astrologilor, 

vindecătorilor de tot felul, precum şi celor care le promit fericirea veşnică. 

 

Nu te juca cu astfel de lucruri, considerându-le fără putere. Ele sunt conduse de 

puterea altor lumi. 

 

https://www.bible.com/ro/bible/126/eph.5.8
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V. 27 Toți au rămas uimiți, așa că se întrebau între ei, zicând: „Ce este 

aceasta? Este o învățătură nouă, care are autoritate! El poruncește chiar și 

duhurilor necurate, iar ele Îl ascultă!“ 28. Și I s‑a dus vestea imediat 

pretutindeni, în întreaga vecinătate a Galileei. 

 

 

III. AUTORITATE PESTE BOALĂ  

 

V. 29 Imediat după ce au ieșit din sinagogă, au intrat împreună cu Iacov și 

Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei.  

 

Acest verset arată cum casa lui Petru era aproape de sinagogă. Imediat după ce au 

ieșit din sinagogă, au intrat în casa lui Simon și a lui Andrei.  

 

 Marcu se concentrează asupra puterii lui Isus de a vindeca, o putere care a adus 

mulțimi la El pentru a fi ajutați.  

 

V. 30 Soacra lui Simon era întinsă în pat, având febră, și ei I‑au vorbit 

imediat despre ea. 

 

 Interesant că Marcu nu menționează nimic de soția lui Petru. S-ar putea să fi 

fost moartă sau poate că Marcu nu a vrut să o menționeze. În opinia bisericii Romano 

– Catolică, Petru a devenit primul papă al bisericii creștine. Ironia este că primul 

papă, a fost căsătorit. Și acest lucru ridică întrebări pentru cei care impun celibatul 

pentru preoții catolici.  

 

 Când Isus a intrat în casă, soacra lui Petru zăcea bolnavă întinsă în pat.  

V 31. El S‑a apropiat, a apucat‑o de mână și a ridicat‑o. Și febra a lăsat‑o, 

iar ea a început să le slujească. 
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Majoritatea minunilor pe care Isus le făcea erau publice, pentru a demonstra 

mulțimilor că El este Mesia, că El e mântuitorul. Isus declară că El este Domnul 

creației, Domn chiar și peste trupul plin de boală. 

 

El dă viața și tot El o ia.  

 

Ex. Când Soacra mea a fost bolnavă anul trecut de COVID - ’75 % din plămâni îi 

erau afectați. Toți medicii nu îi mai dădeau nicio șansă. Însă ceva interesant ne-au 

comunicat medicii care o îngrijeau. Toți au recunoscut autoritatea și puterea lui 

Dumnezeu. Numai dacă Dumnezeu face o minune ea poate să trăiască.  

 

...ea a început să le slujească. 

 

V. 32 Când s‑a lăsat seara, după ce a apus soarele, au adus la El pe toți cei 

bolnavi și pe cei demonizați. 33. Întreaga cetate era adunată la ușă.  

 

Evident, afirmația lui Marcu, „întreaga cetate” a venit la ușa casei lui Petru, este o 

hiperbolă, un mod de a spune că au fost mulți oameni.  

 

Vestea despre vindecarea soacrei lui Petru se răspândise repede. 

 

V. 34 El i‑a vindecat pe mulți care sufereau de diferite boli și a alungat 

mulți demoni. Pe demoni nu‑i lăsa să vorbească, pentru că Îl cunoșteau. 

 

Foarte interesant de observat motivația mulțimii, ca să înțelegem ce face Isus în 

continuare.  

 

Nu există nici o dovadă că această mulțime se grăbea să vină la Isus pentru că voia ca 

El să le fie Mântuitor, sau că a înțeles cerințele Lui; Mulțimea era entuziasmată doar 

de capacitatea lui Isus de a face minuni.  
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Ioan 6. Isus hrănește 5.000 de oameni din prânzul unui băiețel. O minune, cu 5 pâine 

și 2 pești, și mulțimea începe imediat să-L urmărească pe Isus pentru a-L face Regele 

lor. Iar Isus face câteva lucruri ciudate.  

 

Se retrage, se ascunde. Și când mulțimea Îl ajunge din urmă, spune în esență: „Isuse, 

suntem confuzi. De ce te-ai ascuns?”  

 

Isus spune: „Ai mâncat pâinea, dar nu ai văzut semnul”. Ceea ce El a vrut să spună 

este:  

 „Acest miracol pe care l-am făcut este menit să te îndrume către o nevoie mai 

profundă din viața ta.” 

 

Uneori suntem la fel și noi. Ne rugăm când suntem bolnavi, când ne doare trupul, dar 

neglijăm să venim la El în vremuri de sănătate și pace.  

 

Cred că a existat o denaturare  a mesajului Evangheliei în cultura noastră.  

Vrei să fii fericit? Vrei să fii mulțumit de toate lucrurile bune pe care le poate oferi 

viața? Vrei să fii sănătos? Vrei să fii bogat? Doar vino la Isus.  

Și în acest fel, Isus este mai mult un distribuitor de nevoie decât un Mântuitor. 

Recunoști adâncimea nevoii tale de El în acest fel? 

 

- este Dumnezeu roata de rezerva atunci când ai o pana? 

- este Dumnezeu stația ta de pompieri atunci când viața ta trece printr-o situație de 

foc? 

- este Dumnezeu departamentul tău de poliție atunci când ai nevoie de protecție 

împotriva pericolelor?  

 

 

V. 35 Dis‑de‑dimineață, când încă era foarte întuneric, Isus S‑a sculat, a 

ieșit și S‑a dus într‑un loc pustiu. Și Se ruga acolo. 
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Apoi Marcu ne spune că, dimineața foarte devreme, pe când era întuneric, El a 

ieșit și a plecat într-un loc singuratic; și acolo S-a rugat. 

  

Isus muncise mult în ziua precedentă, dar totuși S-a trezit cu mult înainte de 

răsăritul soarelui. El a făcut acest lucru pentru a se putea îndepărta de mulțimea 

presantă și a merge într-un loc singuratic pentru a Se ruga.   

 

Acesta este unul dintre cele trei cazuri specifice pe care Marcu le menționează 

când Isus a ieșit noaptea să caute un loc în care să fie singur cu Tatăl Său.  

 

Celelalte au avut loc în noaptea în care El a mers pe apă (6:46) și în 

Ghetsimani în noaptea în care a fost trădat (14:32–35). 

 

V. 36 Dar Simon și cei ce erau cu El au început să‑L caute  

 

Forța construcției de aici - au început să-l caute – ne spune cum că l-au căutat 

cu insistență. Nu le-a fost ușor să descopere unde s-a izolat Isus pentru 

rugăciune.  

 

V. 37 și, când L‑au găsit, I‑au zis: 

– Toți Te caută! 

 

Aceasta pare să fi fost o mustrare voalată.  

 

 Unde ai fost, Isuse? Nu ai timp acum să te izolezi pentru rugăciune. Ai o slujire 

de îndeplinit. Faima ta se răspândește peste tot și locul este plin de oameni care te 

caută.  

 

V 38. Isus le‑a răspuns: 

– Să mergem în altă parte, în satele învecinate, ca să predic și acolo, căci 

pentru aceasta am ieșit! 
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V 39. Și S‑a dus în toată Galileea, predicând în sinagogi și alungând 

demoni. 

 

 

Acești oameni sunt atât de prinși acum de puterea Mea, încât nu vor să audă Cuvântul 

Meu.  

 

Este foarte, foarte important să fim o comunitate iubitoare și plină de compasiune 

pentru orașul nostru, Timișoara.  

 

Ar trebui să dorim să slujim nevoilor săracilor. Ar trebui să fim un exemplu de milă 

în comunitatea noastră, ca niciun alt grup. 

 

Dar nu vom transforma orașul Timișoara prin acte de bunătate și milă. Acest oraș va 

fi transformat doar de Evanghelia Domnului Isus Hristos.  

 

Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile!  

 

Ajungem acum la ceea ce consider că este una dintre cele mai emoționante relatări 

din Evanghelia lui Marcu. 

 

Curățirea unui bolnav de lepră 

 

V 40. A venit la El un lepros care a îngenuncheat și L‑a rugat, zicând: 

– Dacă vrei, poți să mă curățești! 

 

Ne este greu, în minunea tehnologiei medicale moderne, să înțelegem viața unui 

lepros. Aceasta a fost o boală îngrozitoare care nu avea un tratament cunoscut în 

acele vremuri, care ar lăsa o persoană desfigurată fizic. 
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Poate cel mai oribil aspect al leprei este că nu simți durerea. Este oprit  mecanismul 

durerii din corp - acel sistem de avertizare care îți spune că ceva nu este în regulă în 

trupul tău.   

Într-un mod lent, trupul unui lepros era mâncat de boală - începeau să cadă pielea, 

membrele, fără să a simți durerea. 

 

Leproșii nu sufereau doar de această condiție fizică; erau proscrișii societății din 

acele vremuri. 

 

 Dacă citiți Leviticul 13 și 14, există reguli foarte stricte cu privire la modul în care ar 

trebui să i se răspundă un lepros. Ei locuiau în afara orașului; dar când veneau în oraș 

trebuiau să strige neîncetat:  

„Necurat, necurat, necurat!”  

 

Lepra este o boală contagioasă cu o evoluţie foarte lentă, cauzată de o microbacterie 

care atacă nervii şi muşchii, şi sfârşeşte prin a provoca paralizia şi infirmităţi 

definitive ale membrelor şi ochilor, dacă nu este tratată la timp. 

 

Nu știm prea multe despre acest lepros, dar vedem că face un lucru incredibil.  

 

a îngenuncheat și L‑a rugat, zicând: 

– Dacă vrei, poți să mă curățești! 

 

încălcând legea lui Moise. El a strigat către Isus plin de credință, cerșind îndurare: 

„Dacă vrei, poți să mă curăți”. 

 

Ce moment remarcabil când Mesia se confruntă cu acest om desfigurat și fără 

speranță. Ce imagine este pentru noi despre harul Său. 

 

V. 41 Cuprins de milă, Isus a întins mâna, l‑a atins și i‑a zis: 

–  Da, vreau. Fii curățit! 
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Domnul Isus Hristos, Cel fără de păcat, a cărui scop a fost să facă voia Tatălui pentru 

a împlini toată dreptatea (Ioan 4:34; Matei 3:15), a încălcat legea ceremonială.  

 

Nu numai că leprosul nu avea voie să atingă un nelepros, ci era împotriva legii. Isus 

nu avea voie să se atingă de acest lepros. 

 

 Dar Isus l-a atins, în ciuda oricăror controverse religioase din acele vremuri. Marcu 

ne arată că Isus a fost Domnul legii ceremoniale, cu autoritatea de a o pune deoparte 

pentru propriile Sale scopuri. 

 

V. 42 Și imediat lepra s‑a îndepărtat de la el și a fost curățit. 

V. 43 Isus i‑a spus să plece imediat, avertizându‑l 44. și zicându‑i: 

– Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du‑te, arată‑te preotului și adu pentru curățirea 

ta ceea ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei. 

 

De ce să nu spună nimic? Pentru că voia să fie fidel mesajului Său - voia să fie văzut 

ca vindecător de suflete, prin pocăință și credință. 

 

V. 45 Dar el, ieșind, a început să proclame și să răspândească vestea atât de mult, 

încât Isus nu mai putea să intre pe față în cetate, ci stătea afară, în locuri pustii. Și 

oamenii veneau la El de pretutindeni.  

 

Ce se întâmplă în continuare este greu de înțeles. După ce acest om a fost curățit cu 

atâta milă de Hristos, ce face el?  

 

El este imediat neascultător de chemarea lui Hristos.  (Boala păcatului) 

 

Ei bine, boala aceasta se numește PĂCAT, iar dacă spui că ești creştin cu adevarat, 

atunci ar trebui să Îl crezi pe Dumnezeu, care spune în Biblie că “sufletul care 

păcătuieşte va muri” (Ezec.18:4) și “plata păcatului este moartea” (Rom. 6:23). 

Bine, vei spune, dar e evident că toţi oamenii mor, și totuși noi știm și credem că unii 

dintre ei vor ajunge în Rai, alţii în Iad. 
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Înainte de asta, trebuie să înţelegi adevărurile Bibliei despre omul afectat de păcat. 

Sfântul Apostol Pavel scria: “Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre” 

(Efes. 2:1). Chiar dacă omul este viu fizic, prin păcat el devine mort din punct de 

vedere spiritual, incapabil să facă vreun lucru care să placă lui Dumnezeu. Biblia mai 

vorbește despre această moarte folosind și termenul de robie faţă de păcat: “oricine 

trăieşte în păcat este rob al păcatului” (Ioan 8:34), adică o dependenţă și înclinaţie 

de a face rău în loc să faci bine. 

 

Morţii nu sunt în măsură să facă nimic ca să se aducă la viaţă singuri, ci dimpotrivă, 

singurul lucru care se petrece cu ei este că se degradează tot mai mult. Moartea 

spirituală este motivul pentru care nu găseşti nicio plăcere în practicarea 

credinţei, în a citi Biblia, în a fi preocupat sau a accepta o discuţie onestă privind 

soarta veşnică a sufletului tău.  

 

De aceea, ca și într-o boală, primul lucru bun este să admiţi că eşti bolnav. Dacă nu 

faci asta, te comporţi ca un nebun, care neagă realitatea bolii lui și merge înainte spre 

moarte sigură. 

 

Există vindecare pentru  sufletul tău!  

 

În dragostea Lui nemărginită faţă de oameni, Dumnezeu S-a întrupat pe pământ în 

persoana lui Isus Hristos, Fiul Său. Isus Hristos a trăit aici o viaţă fără păcat, apoi a 

murit pe cruce pentru a plăti pedeapsa pe care noi ar trebui să o plătim pentru 

păcatele noastre, luând asupra Lui pedeapsa care ar trebui să ne condamne la Iad. 

Apoi a înviat, învingând moartea! 

 

Biblia spune: “cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa 

veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă” (Ioan 5:24) și 

“Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a 
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iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu 

Hristos (prin har sunteţi mântuiţi)” (Efes. 2:4-5).  

 

Mântuirea este o favoare, un dar de la Dumnezeu: “Căci PRIN HAR aţi fost 

mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este DARUL LUI 

DUMNEZEU. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efes. 2:8-9).  

 

Dacă noi am putea obţine mântuirea prin fapte bune, botez sau orice altceva, ar fi fost 

inutilă suferinţa și moartea lui Hristos: “căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, 

degeaba a murit Hristos” (Gal. 2:21).  

 

Domnul Isus a spus: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 

decât prin Mine” (Ioan 14:6). Nu poţi ajunge în Rai decât prin credinţa în jertfa Lui. 

 

Ce ar trebui să faci pentru a avea viaţa veșnică și a nu fi judecat de Dumnezeu?  

Biblia spune: “Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele”. 

Adică să îţi pară atât de rău de păcatele tale încât să renunţi la ele. Dacă te pocăiești 

(îţi mărturisești și te lași de păcatele tale) și îţi pui încrederea în jertfa lui Isus Hristos 

pentru mântuirea ta, nu vei mai merge în Iad pentru că El a plătit pentru tine odată 

pentru totdeauna. 

 

Nu-ţi spune: “bine, o să mă mai gândesc”, în loc să răspunzi acestei chemări. Biblia 

spune: “Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” (Evrei 4:7). Ar fi ca 

și cum ai ignora să iei tratamentul vindecător pentru boala mortală cu care tocmai ai 

fost diagnosticat.  

 

Ce vei face tu astăzi? 

 

Dacă te-ai hotărât să te pocăieşti şi să crezi în Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn al 

tău, fii zi de zi recunoscător Lui şi onorează-L citind zilnic Biblia, rugându-te Lui, 
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împlinind Cuvântul Lui, Biblia, trăind o viaţă plăcută Salvatorului tău. Caută o 

biserică unde e predicat adevărul din Biblie. 


