
   Luca 17:11-19,  Betel, 3.04.2016 
           Vindecarea se poate face departe de Isus, dar mântuirea nu se poate primi 
                               decât la picioarele Lui Isus!   
 
Care este scopul pentru care venim la mântuire: Să mi se facă nepotul bine? Să mă 
fac eu bine? Să îmi găsesc o soţie frumoasă? Să mă binecuvânteze Dumnezeu?  
 
Era odată un om care a mers la Evanghelia prosperităţii. Acolo i s-a spus că dacă 
dai Domnului ceva, El îţi dă însutit şi înmiit. Atunci el şi-a zis:’’am nimerit unde 
îmi doream’’. A dat o sumă mare de bani acolo. După câtăva vreme i-a dat în 
judecată, că nu i-a mai dat nimeni nici un ban înapoi, darămite să primească mai 
mult. Venim la Hristos ca la Bancă?! Nu veni la Hristos din motive greşite.  
 
 Isus avea o ţină pentru care venise pe Pământ: să moară pentru păcatele 
noastre la Ierusalim.  
’’L-au întâmpinat’’- Ce expresie!!! Astăzi şefii de state sunt întâmpinaţi altfel... 
Iată cine îi iese înainte înainte de a intra în sătuc, nişte leproşi. Ei erau cei ce 
stăteau afară din sat, marginalizaţi. 2 Împ.7:3,4,9. 
A mers într-un sat foarte mic. Cei 10 lepoşi erau murdari, vinovaţi, bolnavi de 
lepra păcatului. Ei stau departe, nu vin aproape. Conştiinţa lor le spună că nu se pot 
apropia de Dumnezeu murdari, le era frică. 
Femeia bolnavă a venit şi s-a atins de boala hainei Lui, dar pe ascuns, nu pe faţă 
pt.că nu se socotea vrednică. Pe Domnul nu L-a deranjat că se atingea de El. El de 
fapt pentru asta venise pe Pământ. Te simţi marginalizat? Mergi la Isus ! 
Indiferent că stai departe, sau aproape, Isus te aude când strigi către El. Când strigă 
un nenorocit Domnul aude. Ps.34:6.  
Luca 7:6’’Doamne, nu te mai osteni atât, pentru că nu sunt vrednic..’’. 
 
De ce 10 leproşi? De ce sunt prezentaţi ca grup? Doar unul era samaritean şi 9 
iudei? 
Ei erau probabil prieteni, erau uniţi...necazul îi unea. Nu conta ce etnie avea. 
Aveau nevoie să se slujească unii pe alţii. Nici unul nu era complet fără celălalt. Pe 
vremea comunismului eram mult mai uniţi. Acum nu mai este aşa. 
*Asta este una din problemele noastre de azi: avem tot ce ne trebuie, nu avem 
nevoie de nimeni. (Biserica din Laodiceea). Însingurare – înfrigurare ! 
Psihologul Nigel Barber scria in cartea sa:’’De ce ateismul va înlocui religia?”, că 
acumularea de proprietăţi şi bunuri materiale este principala cauză. 
 Ca să fie auziţi şi-au zis poate:’’haidem să strigăm cu toţii odată’’. Era poate unica 
ofertă. Isus trecea pe uliţa lor, prin acel loc prin care nimeni nu a trecut vreodată. 
’’Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi’’ ! 



Nu prezenta interes pentru nimeni. Un sat atât de mic cu atât de mulţi leproşi?! Ei 
nu vin la vot, aşa că nu se merită să treci pe acolo. Luca 10:25 (levitul) 
Isus i-a văzut de departe, le-a respectat intimitatea. Nu era ceva prea plăcut la 
vedere, dar Isus nu doar că i-a auzit, ci i-a şi văzut. Ştia situaţia lor.  
O fi strigat şi Mântuitorul la ei? Se poate. De ce le spune să se ducă la preoţi? 
Atunci preotul era acela care te declara vindecat de lepră, după un consult 
amănunţit. Lev.13.2;14:2. Ar fi trebuit ca acea vindecare să-l cerceteze şi pe preot. 
Domnul Isus lucrează foarte diferit. Nici o minune nu e identică cu alta. El este 
Dumnezeul harului felurit.1 Petru 4:10 (multicolor - curcubeul). 
 
’’Pe când se duceau’’- pe drum s-au trezit vindecaţi. Nu au fost trimişi la preoţi ca 
să fie vindecaţi, ci ca să se vadă că au fost vindecaţi de un Altul. Isus şi Elisei pe 
când cu Naaman sirianul (i-a trimis/l-a trimis). Naaman l-a criticat pe Elisei, dar 
leproşii, nu. Vedem diferenţa: Unul mare şi tare, dar lepros, şi alţii care nu aveau 
nimic. Ei sunt mai lesne crezători. Naaman a ajuns în apă şi s-a scufundat de 7 ori, 
dar la Isus, nu. Este suficient ca Isus să te trimită ! 
Dar la care preoţi: să trimiţi pe un samaritean la Ierusalim?! Mi se pare ciudat, sau 
aveau acolo preoţii lor? Nu, preoţii erau doar la Ierusalim!  
Dacă vrei vindecarea trebuie să înfrunţi nişte greutăţi, dar se pare că ei au plecat 
plini de credinţă că se vor vindeca. 
 
Gata cu ascunzişurile, gata cu hainele murdare, gata cu izolarea, suntem liberi. 
După aceea s-au împrăştiat, nu mai avea nevoie de tovarăşii lor.  
Bolnavi împreună, dar sănătoşi separat! 
Nu voia să-şi aducă aminte cât de amârâţi erau ei înainte, de aceea nici nu se mai 
salutau când se vedeau. Alo, îţi mai aduci aminte când eram noi... dragă îl cunoşti 
pe dumnealui? Hm...parcă, dar poate seamănă cu cineva cunoscut. Dragostea lui 
Hristos ne strânge,e centripetă,nu centrifugă! Credeţi că a mai salutat cei 9 iudei pe 
al 10-lea lepros care era iudeu? Nu cred! 
Uneori mă gândesc dacă atunci pe vremea comunismului eram liberi, sau acum? 
 
Dar unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors să îşi exprime mulţumirea, 
recunoştinţa, cu glas tare! El nu s-a lăsat condus de ceilalţi 9.  
 
Unde să te mai duci mă? Ţi-a spus El să te duci înapoi? Poate că preoţii au 

făcut o minune şi ne-am vindecat, nu Isus? Noi nu ne ducem. Du-te, dar vezi tu, 

poate cine ştie ce îţi cere. Ce om fără minte !!! Câinii rămân tot câini ! Credeam 

că e ceva de capul tău. 

Câţi km. s-o fi întors nu ştim, dar a fost hotărât să se întoarcă. Nu era problemă de 
distanţă. Chiar bine că la întoarcere, poate să-l slăvească pe Dumnezeu – Mesia. 



Întoarcerea e grea pentru unii, ba chiar imposibilă, dar pentru alţii e o bucurie. 
 
S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele Lui Isus – acum aproape, şi i-a 
mulţumit. Era samaritean. Isus la început a evitat Samaria, dar de samariteni dai 
peste tot.  
La mântuire vine uneori cine nu te aştepţi. Oameni de două ori respinşi: şi leproşi 
şi samariteni. 
Luca 10:25. Isus când trece pe lângă oameni în nevoie nu este nepăsător. El se 
intitulează Samariteanul milos. El se identifică cu păcătoşii. Isus este milos. 
 
’’Isus a luat Cuvântul şi a zis’’- ceva important: nu au fost curăţiţi toţi, unde sunt 
dar ceilalţi? Vindecaţi, dar nu le pasă de Isus?! Vai cât este de grav! Nu cumva şi 
tu eşti pe aici, vinecat de Domnul, dar nemântuit? Nu cumva vii la adunare din 
motive greşite? Sau vii ca să-i mulţumeşti, să te închini înaintea Lui, şi să-i dai 
slavă cu voce tare?! 
Un străin s-a întors, şi tot el a dat slavă Lui Dumnezeu. Iată pentru ce am fost 
mântuiţi, ca să dăm slavă lui Dumnezeu cu glas tare. 
 
Rezultatul: v.19 ’’scoală-te şi pleacă; credinţa ta ( în Isus) te-a mântuit’’. Ridică-te 
de jos şi pleacă la o viaţă nouă. Sănătos şi mântuit pe deplin.  
Păi la ce credinţă se referă? Păi ceilalţi 9 nu au avut credinţă? Pentru vindecare au 
avut credinţă, dar pentru pocăinţă de păcate, mărturisire şi părăsire, nu. Domnul i-a 
vindecat că aşa a vrut El în mila Lui. Dar vindecarea nu e tot una cu mântuirea. 
Domnul vindecă pentru a mântui. Nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te 
îndemană la pocăinţă? 
Dar ei au primit mântuirea? Nu! Vindecarea se poate face pe drum, dar mântuirea 
nu se află decât la picioarele Lui Isus. 
Mulţumirea şi recunoştinţa ar trebui să fie nelipsite din inima creştinului. Cânt 
Domnului că mi-a făcut bine. Recunoştinţa. Cât de mult pierdem când nu suntem 
recunoscători. 
 
Există 3 întrebări la sfârşit:v.17,18. Şi eu întreb, cât de mult bine face Dumnezeu 
oamenilor, dar ei, unde sunt? 
Adame, unde eşti? Domnul are tot mereu această experienţă că oamenii cărora le-a 
făcut bine, Îl uită şi apucă pe căi rele. Faci şi tu parte din grupul celor 9? 
Nu te întreb care este IQ ul tău, ci care este RQ-ul tău? Coef. de Recunoştinţă? 
În loc să se ducă la preot, samariteanul a devenit preot şi şi-a zidit altarul la 
picioarele lui Isus. Ps.116:12-19. Ceilalţi 9 poate au adus jertfă la Templu că ei 
erau iudei, dar acest străin a adus jertfa buzelor lui direct la Isus. 


