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Cum întâmpină Isus pe oameni – Eberhard Platte 
 
14. Indiferent ce gândesc alții … 
Cum ajută Isus într-un caz mortal 
Luca 8,40-56; Matei 9,18-26; Marcu 5, 21-43. 

 

„Și, iată, a venit un bărbat, al cărui nume era Iair, și el era mai-mare al sinagogii și. 
căzând la picioarele lui Isus, L-a rugat să intre în casa lui, pentru că avea o singură 
fiică, de vreo doisprezece ani, și ea era pe moarte.” (Luca 8.41-42) 

 
Asistența spirituală este strădania de a aduce sufletul omenesc într-o relație corectă cu 
Dumnezeu și de a-l desface de toate celelalte legături – chiar și de teama de oameni. 

 
Domnul Isus tocmai vine din ținutul Decapolei, ținutul celor zece cetăți de la estul lacului 
Ghenezaret, înapoi la Capernaum (Luca 8.40). Aici a locuit, venind recent de la Nazaret 
(Matei 4.13-17), ca să înceapă de aici activitatea Sa publică. Cu aceasta, El a făcut din 
Capernaum punctul de plecare al multelor Sale călătorii în care a predicat prin Galileea și 
Iudeea. De aici rezultă că El a predicat de multe ori tocmai aici, în sinagoga locală (Ioan 
6.59). Iair, mai-marele sinagogii, Îl cunoștea de aceea bine. El a urmărit disputele cu fariseii și 
cărturarii (Luca 5.18-25), a avut parte să vadă minunile care s-au petrecut în două sabaturi în 
această sinagogă, și care prin aceasta au provocat multă vâlvă și discuții. Acest Isus a vindecat 
odată aici un demonizat (Marcu 1.21-28; Luca 4.31-37) și de aceea a ajuns subiectul unei 
critici vehemente, în care s-a pus întrebarea: din a cui împuternicire a făcut El aceasta. La 
cealaltă minune fusese un om cu o mână uscată (Marcu 3.1-6; Luca 6.6-11). Oare Predicatorul 
ambulant a săvârșit aceste minuni conștient în zilele de sabat, ca să-i provoace pe farisei? 
 
Iair a auzit din vecinătatea sa despre celelalte întâmplări. Multe vindecări a făcut acest 
Tâmplar din Nazaret tocmai aici, în Capernaum (Marcu 1.32-34). Iair se gândește la soacra 
pescarului Simon Bar Iona, pe care El a scăpat-o de febra mare. Își amintește de treaba 
spectaculoasă când câțiva prieteni au coborât un paralizat prin acoperiș și Isus i-a iertat 
păcatele și l-a vindecat (Matei 9.2-7; Marcu 2.3-12; Luca 5.18-25). Aceasta fusese pe atunci 
gura târgului. Sau dacă se gândește la slujitorul centurionului, pe care l-a însănătoșit Isus. 
Atunci au intervenit pe lângă Isus chiar și unii bătrâni din sinagoga sa pentru acest roman, 
pentru că el este întotdeauna bine intenționat (Matei 8.5-13; Luca 7.1-10). În afară de aceasta, 
Isus l-a vindecat aici de curând pe fiul slujitorului împărătesc, cu toate că în acea perioadă El 
era la Cana (Ioan 4.46-54). Deci, Isus n-a fost deloc prezent personal, și cu toate acestea a 
putut să-l vindece. Iair se minunează. Și apoi s-a vorbit în toată localitatea că Isus a predicat 
de pe corabia lui Simon mulțimii de pe mal și după aceea a plecat în timpul zilei cu pescarii 
pe mare, iar aceștia au pescuit enorm (Luca 5.1-8); la fel cum, în urmă cu câteva zile, Isus ar 
fi potolit furtuna îngrozitoare de pe mare (Luca 8.22-28).  
 
Iair este târât încolo și-ncoace! Cine să fie acest Isus? Iair cunoaște argumentele fariseilor și 
ale cărturarilor, care subliniază mereu: „Cercetează și vezi că nici un profet nu se ridică din 
Galileea.” (Ioan 7.52). Pe partea cealaltă: dar dacă Isus nu este deloc un profet, ci mai mult? 
Cum a promis Isaia?  
 

„Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, pe calea mării, dincolo de Iordan, Galileea 
națiunilor: poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare și celor care stăteau în 
ținutul și în umbra morții le-a răsărit lumină.” (Isaia 9.1-2). 
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Nu se referă aceasta tocmai la ținutul lor și poate la timpul actual? Dar oare trebuie el să se 
decidă? Aceasta ar trebui s-o facă teologii lor și autoritatea lor. El vrea deocamdată să se țină 
tăinuit. La început vrea să rămână neutru. 
 
Dar dacă dintr-odată în viața personală apare un necaz mare, problema devine totuși foarte 
concretă. Dacă nimeni nu mai poate ajuta și nu mai vezi nici o cale de ieșire? Fiica sa de 
doisprezece ani se îmbolnăvește subit de moarte, iar doctorii o abandonează. Ce se întâmplă 
atunci? 
 
Ultima lui salvare ar fi acest Isus. Ar putea El ajuta? Ar putea să fie crezut în stare de așa 
ceva. Dar pe de altă parte, aceasta ar însemna că el și-ar pune în primejdie prestigiul și poziția, 
dacă L-ar ruga pe Isus pentru ajutor. Iair se teme de vorbăria oamenilor. Ce vor spune vecinii 
săi, ce vor spune bătrânii sinagogii? Aceasta ar putea să însemne chiar, în ultimă instanță, că 
va trebui să se mute, pentru că va fi hărțuit… 
 
Iair amână. Însă, fiicei sale îi merge din zi în zi mai rău. Pare că se apropie sfârșitul. Iair este 
în impas. Ce să facă? Cum a spus înțeleptul Solomon:  
 

„Frica de om întinde o cursă, dar cine își pune încrederea în DOMNUL este apărat” 
(Proverbele 29.25). 

 
Cum procedează Domnul Isus, cum ajunge El la inima lui?  
 
Iair s-a biruit. Indiferent ce gândesc și ce spun alții, voi merge la Isus. El trebuie s-o ajute pe 
fiica mea! – Astfel a venit el la Domnul Isus, a căzut la picioarele Lui și L-a rugat să vină în 
casa lui ca s-o ajute pe fiica sa muribundă (Luca 8.41). Cât îl va fi costat această înfrângere de 
sine, să îngenuncheze înaintea acestui Predicator ambulant controversat, în fața vecinilor, a 
mulțimii de oameni, a fariseilor! 
 
Dar întâi s-a petrecut un incident care a răpit un timp prețios. O femeie s-a strecurat lângă Isus 
și I-a atins hainele (Luca 8.43-48). Aceasta este ciudat, într-adevăr, și pentru ea aceasta poate 
să fie frumos, că acum este vindecată, dar eu am fost întâi aici! Doamne Isuse, aceasta este 
incorect! Ea ar fi putut să aștepte. Totuși, o fată muribundă are întotdeauna prioritate, nu? Iair 
este agitat. Aproape așa pare, că sare de pe un picior pe altul în timpul acestui incident: 
Doamne, când vii, în sfârșit?! 
 
În loc de aceasta, unul dintre slujitorii săi se apropie fugind și îi șoptește: „Fiica ta a murit; 
nu-L mai supăra pe Învățătorul”. Iair se prăbușește. S-a terminat! Gata! Am așteptat prea 
mult. Acum numai poate să ajute nici acest Isus. De ce s-a băgat această femeie? Sentimentele 
sale explodează și el nu mai știe unde îi stă capul. 
 
Dar el nu-L cunoaște aici pe Domnul Isus. Lui nu-i scapă toate acestea. El a auzit vestea 
slujitorului, Se întoarce spre Iair și îi spune:  
 

„Nu te teme, crede numai, și ea va fi salvată.” (Luca 8.50) 
 
Iair Îl privește uimit: Doamne, ce să însemne aceasta? Odată cu moartea totul s-a terminat. 
Aici nu mai poți să ajuți. 
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Dar Isus Se întoarce spre el și merge cu el. Iair merge alături de Domnul fără să înțeleagă. I se 
pare că visează. Când au intrat în casa lui, acolo erau deja, potrivit datinii, bocitoarele 
obișnuite, care jeluiau moartea. Iair stă neajutorat în spatele Domnului Isus, care ia dintr-odată 
inițiativă și spune:  
 

„Nu plângeți; pentru că n-a murit, ci doarme.” (Luca 8.52) –  
 
„Ce să însemne aceasta, Doamne?” se gândește Iair. „Oricine vede, că ea este moartă.” 
Ceilalți râdeau de Isus. „Acesta habar nu are; noi doar am văzut cum și-a dat ultima suflare. 
Aici chiar nu mai este nimic de făcut…” –  

 
Cum rezolvă El cazul lui Iair? 
 
Dar El îi scoate pe toți afară și permite numai părinților și la trei dintre ucenicii Săi să intre în 
camera mortului. Domnul nostru cunoaște inimile noastre. Chiar și în situațiile prezenței 
morții. El știe foarte bine că acesta nu este timpul să se discute și să se dezbată probleme 
teologice. Aici nu este vorba să-i explice lui Iair deosebirea dintre somn și moarte, dintre 
moartea veșnică și moartea fizică. Durerea din ceasul morții are nevoie de mângâiere - și 
aceasta i-a promis-o El: „Nu te teme, crede numai, și ea va fi salvată”, Iair, aceasta vei vedea 
acum, împreună cu soția ta. 
 
El Se îndreaptă spre patul morții fetei. Părinții și ucenicii stau tăcuți în fundal. Este ca și când 
s-ar opri timpul. Abia îndrăznesc să respire. „Doamne, ce ai de gând? Doar este moartă.” – 
„Iair, crede numai! Ai încredere în Mine, chiar dacă nu-Mi înțelegi felul de a proceda!” –  
 
Apoi, Isus apucă mâna fetei. „Doamne, Te faci necurat! Vei fi necurat până deseară.” – „Iair, 
crede numai! Nu este moarte; doarme numai.” 
 
El strigă apoi: „Copilă, ridică-te!” (Luca 8.54). „Doamne, nu poate. Doar este moartă.” – 
„Iair, crede numai! Eu nu sunt Stăpân numai peste forțele naturii, nu sunt Stăpân numai peste 
boli. Eu sunt Stăpân și asupra vieții și a morții!”  
 

„Și duhul ei s-a întors și ea s-a ridicat îndată; și El a poruncit să i se dea copilului să 
mănânce.” (Luca 8.55). 

 
Și părinții ei și-au ieșit din fire; dar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce se întâmplase 
(Luca 8.55). „Iair, observi acum cine sunt Eu? Până acum ai avut despre Mine o reprezentare 
mult prea mică. Dar încă n-ai ajuns atât de departe, încât să poți să spui mai departe ceea ce ai 
învățat acum să cunoști despre Mine. Așteaptă până voi fi glorificat și voi fi Eu Însumi înviat 
dintre morți…” 

 
Ce pot să învăț de aici pentru asistența spirituală? 
 

1. Fă să fie limpede că Domnul nostru are de multe ori alte priorități decât noi. De câte 
ori nu ne rugăm și credem că Domnul va trebui să acționeze imediat, deoarece nu ne 
putem imagina că El poate să ajute chiar într-o situație și mai fără ieșire. 
 

2. Gândește mult mai înalt despre Domnul tău, decât ai gândit până acum. El este 
Stăpânul peste forțele naturii, peste orice boală și peste moarte. Dar înainte de toate 
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este Biruitorul asupra păcatului și asupra diavolului. Lasă în seama Sa felul în care 
vrea să ajute. 
 

3. Vindecările, într-adevăr, nu sunt astăzi la ordinea zilei, dar la Domnul nostru sunt 
absolut posibile. Dar El nu vrea să provoace senzație. La El nu contează în primul rând 
sănătatea trupească a unui om, ci mântuirea sufletelor noastre. 
 

4. Convinge-i pe oamenii îndoliați de mângâierea Domnului nostru: „Nu te teme, crede 
numai!” Noi putem să oferim mângâiere altora cu atât mai mult, cu cât am primit noi 
înșine mângâiere de la Dumnezeu (2 Corinteni 1.4-7).  
 
„Iar Însuși Domnul nostru Isus Hristos, și Dumnezeul și Tatăl nostru, care ne-a iubit 
și ne-a dat mângâiere eternă și bună speranță prin har, să vă încurajeze inimile și să 
vă întărească în orice faptă și cuvânt bun.” (2 Tesaloniceni 2.16-17) 

 
Notează: Așteaptă-te de la lucruri mari din partea Domnului tău. N-ai nevoie de o 

credință mare, ci de o credință într-un Domn mare. 
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