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Care drum duce spre mântuire? 
Textul de bază: Marcu 5: 22 - 43 

 

Întroducere: 
 
Noi nu vrem să analizăm metodele de vindecare, ci comportarea 
Domnului nostru Isus Cristos faţă de cei, care vin la El 
 
Un fruntaş al sinagogii, numit Iair 
• Învăţător şi conducătorul spiritual a poporului Israel 
• Un bărbat mândru, învăţat, obişnuit să dea răspunsuri şi nu să pună el întrebări 
• Ca om de frunte trebuia să ştie, că a ales momentul cel mai nepotrivit 
• Fruntaşul vine la Isus şi întreabă 
• N-a avut o garanţie, că Isus îl va asculta 
• N-a fost ucenic a lui Isus 
• „Ce î-L interesează pe Isus fiica unui Fariseu?“ 
• Fruntaşul nu a căutat o discuţie „între patru ochi“, ca doi colegi între ei 
• Nici pe ucenici nu i-a întrebat, dacă e timpul potrivit 
• Fruntaşul a pus în joc autoritatea lui faţă de familie şi subalternii lui 
• A spus el soţiei, mamei copilului, că merge la acest Isus? 
• Dacă această încercare ar fi dat greş, nu trebuia să sufere şi ea? 
• Fruntaşul a riscat viitorul lui în sinagogă şi în societate 
• Cum poate ajuta un fruntaş al sinagogii în numele unui Dumnezeu viu, dacă şi 

el merge la un om şi î-I cere ajutor? 
 

Femeia cu scurgere de sânge 
• Din cauza bolii a fost socotită păcătoasă 
• Fără viitor, fără speranţă la o viaţă fericită cu soţi şi familie, şi un trai asigurat 

la bătrâneţe,  
• Fără speranţă de însănătoşire, boala fiind nevindecabilă 
• Ea vine la Isus, dar numai cu dorinţa să-L atingă 
• Nici ea n-a avut o garanţie, că va reuşi  
• Nici ea nu era ucenică a lui Isus 
• Nici ea n-a ştiut, dacă Isus o ia în considerare 
• Dar a ştiut că Isus se-ndură de cei săraci 
• Că Isus nu respinge pe cei ce vin la El 
• Pentru ea, situaţia aceasta era unica posibilitate de-a veni la Isus 
• Ea a ştiut, că ea trebuie să vină la Isus 
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• Ea a ştiut că nu-L poate trage la o parte 
• Dacă ar fi întrebat pe ucenici, ar fi fost izgonită 
• Ea nu a avut nici un viitor, dar nici unul de pierdut 

 

Isus nu ne clasifică după drumul nostru spre El 
 
Fruntaşul Iair 
• Se arunca la picioarele lui Isus şi într-o singură frază exact formulată explică 

situaţia dramatică în care se află copilul lui 
Marcu 5. 22 - 23 

„Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut (pe 

Isus), fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui, şi I-a făcut următoarea 

rugăminte stăruitoare: „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi 

pune mânile peste ea, ca să se facă sănătoasă şi să trăiască.“ 

 

• Fruntaşul ştia ce vrea  
• El nu se lasă înpins la o parte de norodul care înconjura pe Isus 
• Probabil nici nu a ţinut seama de ei 
• El solicită pe Isus pe deplin, lumea înconjurătoare o simţea ca o piedecă 
• Şi ştie să se exprime 
• Într-o singură frază pronunţa şi motiva toată dorinţa lui de a primi ajutor din 

partea lui Isus 
 

Femeia 
• Nu vorbeşte nici un cuvânt 

Marcu 5: 27 - 28 (Femeia) 

 „A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime, şi s-a 

atins de haina Lui. Căci îşi zicea ea: „Dacă aş putea doar să mă ating de 

haina Lui, mă voi tămădui.“ 

 

• Iar când trebuia să vorbească a tremurat de frică 
Marcu 5: 33 

„Femeea, înfricoşată şi tremurând, căci ştia ce se petrecuse în ea, a venit 

de s-a aruncat la picioarele Lui, şi I-a spus tot adevărul. 
 

• Femeia întrebuinţa mulţimea în jurul lui Isus ca să nu fie recunoscută şi 
observată 

• Ea nu a avut pretenţii să vorbească cu acest Isus de care auzise 
• singura dorinţă era să-L atingă, şi astfel să fie vindecată. 
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Isus cunoaşte metodele noastre 
 
Care drum era mai eficace, care mai realistic? 
• A fruntaşului Iair care a venit direct, ţintă, din faţă, cu motive bine 

determinate, şi Isus I-a promis că vine cu el să-L ajute 
• A femeii, care nu a putut nici să vorbească, nici să bâlbâie sau să formuleze 

dorinţa ei în cuvinte înţelegătoare, şi la care Isus Se oprea 
 

Care drum am fi preferat noi? 
• Acela, care mărturiseşte păcatele lui în faţa tuturor, vizibil pentru toţi prezenţi 

- dacă se poate cât mai amănunţit - ? 
• Sau acela, care nu ştie mai bine, care în plină sinceritate îşi dă seama, că 

defapt nu are nici un drept de amnestie, de iertare, dar se bazează pe Isus, ca 
mântuitor şi Salvator? 

 

Amândouă drumuri au avut ceva comun: 
• Drumurile lor duceau spre Isus 
• Fiecare avea o rugăminte, care putea schimba viaţa lor 
• Pentru fiecare, problema aceasta era cea mai deseamă din viaţă 

 

Isus cunoaşte nerăbdarea noastră  
 
• În timp ce Isus se ocupă cu această femeie, fruntaşul primeşte o veste 

zdrobitoare: 
Marcu 5: 35 

„Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe învăţătorul?“  

 

Dacă noi am fi fost în pielea acestui tată, ce ne-am fi gândit noi? 
 (dar haideţi, să fim sincer) 
• Aşa o scuză încă nu am auzit niciodată: că doarme! 
• De-a face sănătos, mai cred, dar de a învia din morţi? 
• Şi de vină este numai nimica asta de femeie 
• Cunoaştem noi acuzările noastre neexprimate, dar gândite: 
• „Dacă Isus nu S-ar fi oprit, atunci . . .“ 
• „Şi chiar norodul. Nu şi-au dat ei seama cât de urgent este cazul acestui 

copil?“ 
• „Dacă Isus ar fi ascultat mai atent cuvintelor acestui tată  
• „Probabil că Isus a fost prea solicitat de mulţimea înconjurătoare.“ 
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• (mai cunoaşteţi motive de acuzare?) 
 

Isus cere să avem încredere în ceeace face El 
 
Singurul răspuns a lui Isus a fost: Crede-Mă 

Marcu 5: 36 (Isus câtre fruntaşul sinagogii) 

„Nu te teme, crede numai!“ 
Marcu 5: 34 (Isus câtre femeia bolnavă) 

„Credinţa ta te-a mântuit;  . . .!“ 

 

Dacă credem, că durerile noastre depăşesc puterea noastră 
Psalmii 46: 1 - 2a 

„Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte 

niciodată în nevoie. de aceea nu ne temem . . .!“ 

 

Fruntaşul şi femeia trebuia să pargurgă drumuri lungi până când l-
au putut întălni pe Isus 
• Prin Sfânta Scriptură găsim drumul spre Domnul şi mântuitorul nostru Isus 

Cristos, Fiul lui Dumnezeu 
 

Isus cere să începem o viaţă nouă sub conducerea Lui 
• Isus a cerut dela fruntaşul sinagogii să arunce pe toţi afară din casă care nu 

credeau în El 
Marcu 5: 39 - 40 

„A intrat înlăuntru, şi le-a zis: „Pentru ce faceţi atâta zarvă, şi pentruce 

plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme.“ Ei îşi băteau joc de El. Atunci, 

după ce i-a scos afară pe toţi a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei, şi pe 

cei ce-L însoţiseră, şi a intrat acolo unde zăcea copila.“ 

 

• De la femeia bolnavă a cerut să trăiască o viaţă în credinţă 
Marcu 5: 34 

„. . . du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta.“               

 

 A m i n 


