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22. „Spune un cuvânt!” 
Cum ajută Isus chiar şi fără cuvinte 
Luca 7.1-10; Matei 8.5-13 
 
„Și un rob al unui centurion, care îi era drag acestuia, era bolnav și aproape să moară;şi, 
auzind despre Isus, a trimis la El niște bătrâni ai iudeilor, rugându-L să vină și să-l vindece 
pe robul lui.” 
(Luca 7.1-10) 
 
Asistența spirituală este strădania de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu 
Dumnezeu și de a-l desface de toate celelalte legături – pentru ca să fie întărită credința.  
 
„Să accept ajutorul? Ce vor spune colegii când vor afla că mă adresez noului medic tânăr 
venit, despre care se zvonește în localitate că merge la această adunare mică și chiar predică 
acolo? Imediat se vor năpusti asupra mea, să mă întrebe dacă m-a convins să devin evlavios.” 
Benn este disperat, dar nu știe ce să mai facă. Soția sa este bolnavă deja de o vreme. El își dă 
un imbold lăuntric: Soția sa este mai importantă pentru el decât prestigiul său. Ceilalți să 
gândească ce vor… 
 
Absolut la fel îi merge și centurionului roman, care este plasat în mica provincie, Capernaum. 
El are o relație realmente bună cu subalternii săi și chiar cu populația iudaică. Religia iudeilor 
l-a captivat. El își face gânduri și compară credința sa romană în zei de până acum, cu 
afirmațiile vechilor scripturi iudaice. El a susținut mărinimos construcția sinagogii locale 
printr-o donație personală, așa că bătrânii cetății îl întâlnesc cu foarte multă bunăvoință și 
chiar îl respectă ca roman. Dar pentru moment, pe centurion îl preocupă grava stare acută de 
sănătate a adjutantului său și pentru el este foarte important cum poate să-l ajute. 
 
În ultimele zile e auzit de mai multe ori despre acest Predicator pelerin, Isus, care locuiește de 
curând în Capernaum, și de aici este pe drum în localitățile înconjurătoare ca să predice. Se 
povestesc lucruri incredibile despre El. Nu numai că predicile Sale merg la inimă și ating 
nervul vremii, dar se spune că ar face și semne și minuni, care îi fascinează pe toți oamenii.  
 
Abia de curând centurionul a ascultat predica în care acest Isus a folosit o imagine ușor de 
înțeles. El a spus că cineva, care crede cuvintele Sale și le va face, ar fi de asemănat cu un om 
care și-ar zidi casa pe temelia sigură a unei stânci (Luca 6.47-48). Această comparație l-a 
preocupat pe soldat foarte tare începând de atunci, a tânjit după aceasta. El dorește să aibă 
ceva pe care să poată să-și zidească viața. Lumea romană și grecească a zeilor este extrem de 
obscură, dar gândurile acestui Învățător simplu inspiră foarte multă încredere. Oare poate El 
să-l ajute și pe slujitorul său? 
 
Dar aceasta ar însemna că el, ca cetățean roman, ar trebui să-l roage pe Învățătorul iudeu să 
vină în casa lui, ca să-l ajute pe robul său. Ar face El aceasta? Un iudeu evlavios doar n-are 
voie să intre în vreo casă păgână. Cum să ia legătura cu acest Isus? 
 
Așa că i-a chemat la el pe bătrânii din cetate și i-a rugat să intervină verbal pentru el la acest 
Învățător. Deoarece ei îl apreciau ca protector darnic, nu puteau să-i refuze rugămintea, cu 
toate că ei înșiși au o relație foarte dezbinată cu acest Isus… 
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„Iar ei, venind la Isus, L-au rugat stăruitor, spunând: «Este vrednic să-i faci aceasta, 
pentru că iubește națiunea noastră și el ne-a zidit sinagoga»” (Luca 7.4-5). 

 
Cum procedează Domnul Isus, cum câștigă El inima? 
 
Și Domnul Isus pornește la drum ca să-l viziteze pe acest roman. Mă uimește Domnul nostru! 
El este evident pregătit și aici – la fel ca și la samariteacă – să rupă toate convențiile, regulile 
și datinile, ca să-l ajute pe un om care caută. 
 
Dar și de centurionul roman putem să ne mirăm. El și-a făcut gânduri în continuare, așa că a 
trimis câțiva prieteni să-L întâmpine pe Domnul Isus și Îi spune prin aceștia:  
 

„Doamne, nu Te osteni, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. De aceea 
nici pe mine însumi nu m-am socotit vrednic să vin la Tine. Ci spune un cuvânt și 
slujitorul meu se va vindeca. Pentru că și eu sunt om sub autoritate, având în subordinea 
mea ostași, și zic acestuia: «Du-te!», și se duce; și altuia: «Vino!», și vine; și robului 
meu: «Fă aceasta!» și face.” (Luca 7.6-8).  

 
Acest centurion roman a înțeles două lucruri importante: 
 

1. El recunoaște că Domnul Isus îi este mult superior, lui, comandantului militar și 
2. că poate și vrea să aibă încredere fermă în cuvântul Domnului. El vrea să-și ridice casa 

vieții pe această stâncă (Luca 6,48). 
 
Cum rezolvă El „cazul” centurionului roman? 
 
Domnul nostru nu poate să tacă în fața unei asemenea credințe. Această credință a ne-
israelitului Îl onorează pe Fiul lui Dumnezeu și Domnul nostru exprimă aceasta în fața 
mulțimii: 
 

„Și Isus, auzind acestea, S-a minunat de el și, întorcându-Se spre mulțimea care Îl urma, 
a zis: «Vă spun: nici chiar în Israel n-am găsit atâta credință»”. (Luca 7.9) 

 
Și apoi i-a arătat centurionului care credea, că El, ca Fiu al lui Dumnezeu, poate și mai mult 
decât L-a crezut el în stare. Fără să spună deloc vreun cuvânt – cum și-a imaginat și L-a rugat 
centurionul -, robul s-a însănătoșit. Cu aceasta, El a confirmat și a întărit credința romanului și 
i-a făcut limpede: Eu sunt Stânca sigură, te poți baza pe Mine, poți să zidești pe Mine (Luca 
6.48)! 
 
Ce pot învăța eu din aceasta pentru consilierea spirituală? 
 

1. Ajută-l pe un om să biruiască orice teamă de oameni și toată vorbăria semenilor. Câți 
nu sunt împiedicați prin aceasta să aibă încredere în Domnul Isus și să-L asculte! 
„Frica de om întinde o cursă, dar cine își pune încrederea în DOMNUL este apărat” 
(Proverbe 29.25). 
 

2. Învață să biruiești convențiile și obiceiurile când este vorba să-l ajuți pe un om. Un om 
care caută este mai important decât toate datinile și regulile oamenilor. 
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3. Încrede-te nelimitat în Cuvântul lui Dumnezeu. Poți să zidești pe El. Este stânca pe 
care putem să zidim casa vieții noastre și credința noastră. El ne poartă prin toate 
furtunile și situațiile. 
 

4. Domnul nostru a creat lumea printr-un cuvântul (Evrei 11.3), și El o poartă și o susține 
prin Cuvântul Său (Evrei 1.3), credința vine prin Cuvânt (Romani 10.17), dar El poate 
să facă și minuni fără să spună un cuvânt.  

 
Reține: –„Pentru că nu este un cuvânt zadarnic pentru voi, ci este viața voastră” 
(Deuteronomul 32.47). 
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