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Robul centurionului 
roman (Matei 8:5-13).

Fiica femeii cananeene
(Matei 15:21-28).

Leprosul samaritean 
(Luca 17:11-19).

Planul lui Isus era de a pregăti  mai întâi poporul iudeu ca bază pentru misiunea în alte culturi. 
Cu toate acestea, nu a refuzat ocaziile întâlnite pentru a-i ajuta pe cei care nu erau iudei. Ba 
chiar a pregătit străini ca misionari între proprii săi oameni. 

ÎNLĂTURÂND BARIERE.

PREGĂTIND MISIONARI.

Femeia samariteană 
(Ioan 4:4-42).

Îndrăcitul gadarean 
(Marcu 5:1-20).

Grecii care L-au căutat 
pe Isus (Ioan 12:20-32).



«Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi dela apus, şi vor sta la masă 
cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.» (Matei 8:11)

1. Era bun, nu a cerut nimic pentru sine ci pentru 
slujitorul său (Matei 8:5-6; Luca 7:2-3)

2. Avea o relație bună cu conducătorii iudei și a 
construit o sinagogă (Luca 7:3-5)

3. Știa că un iudeu nu trebuia să intre (prin 
tradiție) în casa unui păgân ca el (Matei 8:8).

4. Avea o credință fermă în Isus (Matei 8:10).

Ce informații cunoaștem despre centurionul roman?

Ce lecție a extras Isus din faptele centurionului?
Isus a evidențiat că centurionul era un prototip al marii 
zile, când toți oamenii de pe pământ se vor uni 
patriarhilor iudei pentru sărbătoarea mesianică. 



«Isus i-a zis: „Lasă să se 
sature mai întâi copiii; căci 
nu este bine să iei pâinea 
copiilor, şi s-o arunci la 

căţei.“» (Marcu 7:27)

«Ea se roagă pentru firimiturile care cad de la masa 
Stăpânului. Dacă poate să aibă privilegiile unui câine, 
e bucuroasă să fie privită ca un câine. Ea n-are 
prejudecăți religioase sau naționale, nici mândrie care 
să-i influențeze conduita și Îl recunoaște îndată pe 
Isus ca Mântuitor și ca fiind în stare să împlinească tot 
ceea ce ea cere de la El.

Mântuitorul e mulțumit. A pus la probă credința ei în 
El. Prin purtarea față de această femeie, El a arătat că 
ea, care era privită ca o îndepărtată de Israel, nu mai 
e străină, ci un copil în casa lui Dumnezeu.»

E.G.W. (Hristos, Lumina Lumii, pag. 401)



«Isus a luat cuvântul, şi a zis: „Oare n-
au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar 

ceilalţi nouă, unde sunt? Nu s-a găsit 
decât străinul acesta să se întoarcă şi să 

dea slavă lui Dumnezeu?“ (Luca 17:17-18)

Situațiile adverse rup barierele interculturale. 
Acești leproși au fost uniți de boală, fără să îi mai 
intereseze diferențele rasiale. 

În această uniune, și-au exercitat credința în Isus 
ca și Domn care îi putea vindeca. 

Curios, cel care era cel mai puțin demn de a fi 
vindecat („străinul”), a fost singurul care a 
manifestat recunoștință față de Isus. 

Această lecție s-a înfipt adânc în inima apostolilor 
lui Isus și i-a pregătit pentru a predica mai apoi 
Evanghelia în Samaria. (Fapte 1:8).



«Şi ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina 
spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine, şi 
ştim că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul 
lumii.“» (Ioan 4:42)

Isus a îndepărtat obiceiuri care i-au 
surprins atât pe samariteni, cât și pe 
apostoli. 

1. Samariteana a fost surprinsă că Isus 
i-a cerut apă (Ioan 4:9).

2. Apostolii au rămas surprinși să îl 
vadă pe Isus vorbind singur cu o 
femeie.  (Ioan 4:27).

Isus făcea diferența între tradițiile umane și poruncile divine. Nu i-a păsat că 
înlătură tradițiile pentru  a ajunge la femeia străină. 

Răspunsul ei a fost de a deveni prima misionară autohtonă în poporul său. 



«Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-
te acasă la ai tăi, şi povesteşte-le tot 
ce ţi-a făcut Domnul, şi cum a avut 
milă de tine.“» (Marcu 5:19)

Regiunea Gadareenilor era la marginea 
orientală a Mării Galileii. Deși făcea parte din 
provincia romană a Iudeii, locuitorii ei au 
îmbrățișat obiceiuri grecești (inclusiv 
păstoritul porcilor). 

Pierderea economică la care i-a supus 
minunea lui Isus pe locuitorii Gadarei, a închis 
porțile predicării în acel loc.

Nu e de mirare că Isus, i-a ordonat fostului demonizat ca să 
predice acolo unde nici el, nici apostolii nu puteau predica. 

În general, oamenii sunt mai dispuși să asculte pe cei care 
aparțin sferei lor sociale și culturale. 



«Şi după ce voi fi înălţat de pe 
pământ, voi atrage la Mine pe toţi 

oamenii.“» (Ioan 12:32)
Când acești greci au dorit să îl vadă pe Isus 
au apelat la un om care le cunoștea 
cultura: la Filip. 

Misionarii neautohtoni (care nu aparțin 
țării în care predică) trebuie să cunoască 
obiceiurile locale pentru a putea prezenta 
Evanghelia eficient și pe înțelesul 
audienței. 

Vizita grecilor a fost o ocazie pentru Isus de 
a descoperi misiunea sa universală și 
interculturală. 



«Oamenii aceștia veneau din Apus să-L
caute pe Mântuitorul la sfârșitul vieții Lui, așa
cum la început magii veniseră din Răsărit. Pe
vremea nașterii lui Hristos, iudeii erau atât de
adânciți în planurile lor ambițioase, încât nu
știau nimic despre venirea Lui. Magii dintr-o
țară păgână au venit la staul cu darurile lor,
spre a se închina Mântuitorului. Tot astfel,
acești greci, reprezentând națiunile,
semințiile și popoarele lumii, au venit să-L
vadă pe Isus. În felul acesta, oamenii din
toate țările și din toate timpurile urmau să fie
atrași de crucea Mântuitorului.»

E.G.W. (Hristos, lumina Lumii, pag. 621)
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