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INTRODUCERE

Căci iată că a trecut iarna... se arată fl orile pe câmp, a venit vremea 
cântării... (Cânt. Cânt. 2,11-12)

Primăvara este anotimpul preferat a celor mai mulţi tineri. Sufl ul 
nou de viaţă care cuprinde întreaga natură e molipsitor. Tocmai de 
aceea, perioada aleasă pentru Săptămâna de Rugăciune a Tineretului 
(SRT) nu este întâmplătoare; aşa cum Dumnezeu trezeşte natura la 
viaţă, El ne poate înviora şi nouă viaţa spirituală, dacă ne îndreptăm 
mai mult către Cel care este Calea, Adevărul şi Viaţa. 

În această săptămână, vă propun să ne luăm mai mult timp pentru 
a ne linişti sufl etul, pentru a ne gândi la Dumnezeul nostru şi la planul 
Lui pentru noi. O nouă SRT ar putea să vină şi să treacă, asemenea 
altor evenimente, fără să lase nimic în urmă. Pe de altă parte, ar pu-
tea să ne înnobileze viaţa, obiceiurile, relaţiile, misiunea personală, 
prin puterea lui Dumnezeu. Cheia pentru a deschide tezaurul Ceru-
lui ne stă la dispoziţie. Pe măsură ce parcurgem această săptămână 
specială, să ne amintim că rugăciunea este lucrul cel mai important. 
Tatăl nostru este lângă noi pentru a răspunde frământărilor, confuzi-
ilor, durerilor şi dezamăgirilor noastre. Domnul aşteaptă să-I cerem şi 
El ne va da. 

Vă propun ca această Săptămână de Rugăciune a Tineretului să 
stea sub semnul reconsacrării faţă de Dumnezeu, întăririi relaţiilor 
din grupul vostru de tineri şi al motivării pentru împlinirea misiunii 
încredinţate vouă de Domnul. În acest sens, vă propun să diversifi caţi 
programul întâlnirilor din fi ecare seară. Mai jos veţi găsi mai multe 
sugestii în acest sens. Folosiţi cât mai multe dintre ele şi/sau găsiţi noi 
idei şi modalităţi practice de a face acest lucru. 

Schimbaţi locul de întâlnire! Încercaţi să nu vă întâlniţi seară de 
seară în acelaşi loc. Iată câteva sugestii: acasă la unii dintre tinerii gru-
pului, acasă la persoane în vârstă sau bolnave care nu au mai venit 
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de mult la biserică, în natură, sau chiar într-un loc public (dacă sunt 
asigurate condiţiile pentru tipul de întâlnire pe care l-aţi programat).

Înfrăţiţi-vă cu tinerii dintr-o altă comunitate! Cel puţin una din-
tre întâlniri o puteţi organiza împreună cu tinerii dintr-o comunitate 
apropiată. În plus, în această săptămână aţi putea începe proiectul 
Comunităţi înfrăţite. Acesta prevede ca tinerii din două comunităţi 
(preferabil nu dintr-o zonă apropiată) să se „înfrăţească” pentru o 
perioadă de un an. În cadrul acestui proiect, tinerii din cele două 
comunităţi ar putea să petreacă cel puţin un Sabat în fi ecare dintre 
comunităţi. În plus, ar putea să meargă împreună într-o tabără, Tin-
SerV, într-o excursie de trei zile etc.  O sugestie ar fi  ca proiectul să 
debuteze în primul sau în al doilea Sabat din SRT.

Ziua Recunoştinţei. Pe parcursul întregii zile vă veţi putea expri-
ma recunoştinţa în diferite moduri faţă de anumite persoane (familie, 
prieteni, cunoscuţi). Seara, la întâlnirea SRT povestiţi despre modul 
în care aţi făcut acest lucru şi despre reacţiile celor vizaţi. De aseme-
nea, programul ar putea include şi un moment în care să vă exprimaţi 
recunoştinţa faţă de anumiţi tineri prezenţi la întâlnire. 

Masă de părtăşie – cel puţin într-una din serile SRT. Meniul va fi  
alcătuit prin contribuţia tuturor tinerilor şi, de ce nu, al unor persoane 
pricepute şi generoase din biserică. 

Ziua Reîntoarcerii. Folosiţi o astfel de ocazie pentru a invita la 
programul SRT (preferabil într-una din primele zile) pe tinerii care 
nu mai frecventează biserica. Mulţi dintre ei au nostalgia serilor pe-
trecute alături de prieteni la SRT şi ar putea alege să rămână pentru 
restul programului săptămânii şi chiar să se întoarcă în biserică. O 
masă de părtăşie organizată de Ziua Reîntoarcerii va întregi atmos-
fera întâlnirii. 

Ziua Ţintelor. Fiecare dintre voi să îşi fi xeze câteva ţinte şi obiec-
tive pe termen lung şi câteva pe termen scurt (de exemplu pentru 
anul 2008). Rugaţi-vă pentru călăuzire înainte de aceasta, notaţi obi-
ectivele, împărtăşiţi-le grupului şi rugaţi-vă unii pentru alţii. 

Ziua Planifi cării. Dacă eşti lider de tineret sau responsabil cu 
una dintre ocaziile din cadrul SRT, propune-le tinerilor o serie de pro-
iecte şi evenimente care pot fi  făcute împreună pe o perioadă de cel 
puţin un an. Printre acestea, include evenimente publice în biserică, 
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evenimente de tineret, programe de recreere – excursii şi tabere – şi 
proiecte misionare: T25 (tineri predicatori), TinSerV, O vacanţă pentru 
Hristos etc. Fiţi deschişi pentru dezbateri şi propuneri, apoi rugaţi-vă 
pentru planurile adoptate. 

Ziua Experienţelor cu Dumnezeu. Fiecare poate relata una din-
tre experienţele care l-au apropiat mai mult de Domnul sau care i-au 
infl uenţat în mod decisiv viaţa. Rugaţi-vă ca Domnul să continue să Îşi 
manifeste puterea în viaţa voastră şi a tinerilor. 

Ziua Invitaţilor. Într-o seară se poate organiza un program spe-
cial la care puteţi invita prieteni şi colegi. 

Ziua Invitatului special. Într-una dintre seri, invitaţi o persoană 
deosebită pe care doriţi să o cunoaşteţi mai bine, să afl aţi mai multe 
despre experienţa sa cu Dumnezeu. Toţi participanţii să fi e invitaţi să 
pună întrebări. La fi nal, invitaţi-o să se roage pentru voi. 

Ziua Compasiunii. Găsiţi o persoană sau un grup care are nevoie 
de ajutor şi pregătiţi împreună, după posibilităţi, un pachet pentru per-
soana sau grupul respectiv, astfel încât să-i ajutaţi pe cei în nevoie. 

Ziua Reconsacrării. O astfel de zi ar putea fi  ultimul Sabat al 
SRT care este şi Ziua Tineretului. Faceţi din această zi o sărbătoare a 
reconsacrării, una în care fi ecare dintre voi să îşi poată reînnoi con-
sacrarea faţă de Dumnezeu, să îşi poată preda viaţa Lui. Invitaţi în-
treaga biserică să vi se alăture. 

Comunicaţi cu alte grupe de tineri! Pe pagina web a Departa-
mentului Tineret www.tin.ro,  la rubrica Forum, a fost creat un subi-
ect special unde puteţi posta imagini surprinse la întâlnirile din SRT. 
Puteţi, de asemenea, să împărtăşiţi acolo şi impresiile voastre de la 
SRT, idei sau experienţe deosebite. Iată şi adresa: http://forum.tin.ro/
index.php?showtopic=6532

Domnul să împlinească în această Săptămână de Rugăciune a Ti-
neretului Cuvântul Său:

Noi sîntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos, printre 
cei ce sunt pe calea mântuirii... o mireasmă de la viaţă spre viaţă. (2 Cor. 
2,15-16)

Cristian Modan, Departamentul Tineret 
Uniunea de Conferinţe





FIUL NEASCULTĂTOR, CARE S-A POCĂIT

Luca 15,11-24
Nu aţi fost tot timpul atenţi când am citit acest pasaj. Fiindcă este 

atât de cunoscut! Nu mai sună neobişnuit sau paradoxal. Cum am pu-
tut să alegem un pasaj atât de familiar pentru începutul săptămânii 
de rugăciune, care poartă titlul  „Paradoxurile Împărăţiei”?

Pasajul de astăzi este considerat a fi  unul clasic; este unul dintre cele 
mai cunoscute pasaje biblice. Însă, în mod categoric, i-a uimit pe primii 
ascultători şi cititori. Prin el, Isus produce o revoluţie a mentalităţii. El 
îi exasperează pe oamenii religioşi din vremea Sa.

Primul Sabat



Începem cu el, deoarece suntem convinşi că poate să producă şi 
astăzi o revoluţie în mentalitatea creştinului. Pentru ca acest lucru să 
aibă loc, trebuie să încercăm să îl ascultăm aşa cum l-au ascultat cei 
care l-au auzit pentru prima dată de la Isus.

Prima parte a parabolei noastre se aseamănă cu o piesă de teatru 
în câteva acte.

Actul 1: Răzvrătirea
Vă plac fi lmele care au un fi nal neaşteptat? Dar cele care au un în-

ceput neaşteptat? Cum adică? Povestirea aceasta începe într-un mod 
foarte neobişnuit.

Chiar faptul că fi ul cel mic este cel dintâi care vorbeşte în această 
povestire este ciudat. De obicei, în vremea respectivă, tinerii vorbeau 
ultimii. Avem un astfel de exemplu în cartea lui Iov, când unul dintre 
prietenii lui, cel mai tânăr, pe nume Elihu, ia cuvântul ultimul, după ce 
prietenii mai în vârstă au terminat ce aveau de spus.

Astfel, în povestirile tradiţionale, cei mai tineri vin la urmă şi vor-
besc ultimii. Însă aici avem de a face cu un tânăr nonconformist, un 
rebel, care vrea să rupă tradiţia, să strice ordinea societăţii şi să îşi 
impună propriile dorinţe.

Al doilea aspect uimitor în această povestire este faptul că acest 
tânăr vrea partea lui de moştenire. Poate că vi se pare o dorinţă 
justifi cată. Este rău să ceri ce îţi aparţine?

La vremea aceea o astfel de cerere era inacceptabilă – întrucât 
acest lucru presupunea să intri în posesia moştenirii în vreme ce tatăl 
mai era încă în viaţă. Era posibilă împărţirea moştenirii în timpul vieţii 
acestuia, dacă tatăl se afl a pe patul de moarte sau dacă se căsătorea 
a doua oară, pentru a-i asigura pe copiii din prima căsătorie. Chiar şi 
în acest caz, copiii aveau dreptul la moştenire numai după moartea 
tatălui lor.

Observaţi deci că avem de-a face cu o dramă de familie ieşită din 
comun. Fiul nu numai că este nerăbdător să intre în posesia averii 
lui, ci îşi respinge tatăl. De parcă ar spune:  „Tată, pentru mine eşti ca 
mort, nu exişti, nu îmi pasă de tine, singurul lucru care mă interesează 
este averea ta.”
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Cât de actuală este povestirea aceasta! Iată un om care nu vrea 
să aibă de-a face cu Dumnezeu, dar care vrea să folosească tot ce 
deţine Dumnezeu. Iată un om care spune: „Pentru mine, Dumnezeu 
este mort. Eu sunt stăpânul. Nu vreau să fi e nimeni altcineva stăpânul 
meu.”

Cel mai ciudat lucru din această povestire neobişnuită este com-
portamentul tatălui. El nu rosteşte niciun cuvânt, deşi cuvântul său 
avea cea mai mare greutate în familie. Cuvântul tatălui era lege. 
Cealaltă surpriză este că împlineşte cererea fi ului. Ascultătorii lui Isus 
ar fi  putut să înţeleagă un tată tăcut, insultat şi ofensat. Dar ca tatăl 
să-i asculte cererea – asta însemna prea mult pentru ei: nu numai că 
şi-a călcat în picioare demnitatea, dar a încălcat şi tradiţiile societăţii.

Cu toate acestea, Isus ne arată că harul lui Dumnezeu este incredi-
bil şi nelimitat – Dumnezeu în generozitatea, dragostea, iubirea Lui 
de libertate, este gata să ne ofere orice. Este gata să nu ţină seama de 
sentimentele Lui părinteşti.

Incredibil!
Mai este un lucru ciudat în această povestire: tăcerea fi ului mai 

mare. Nu ar trebui să insistăm prea mult asupra acestui lucru, dar nu 
ar trebui nici să îl trecem cu vederea.

Ce înseamnă tăcerea lui? De ce este el complet absent şi nu are 
nicio reacţie în acest act? El nu este indiferent faţă de ceea ce se 
întâmplă, fi indcă evenimentul îl priveşte personal. În povestire se 
spune că tatăl împarte averea între cei doi fi i ai lui. Asta înseamnă că 
şi cel mai mare şi-a primit partea de moştenire. Şi acceptă acest lucru 
fără să se opună.

Poate că se bucură în sufl etul lui de ceea ce se petrece. Nu cumva 
îşi dorea şi el acelaşi lucru? Nu cumva este şi el un rebel, dar unul 
interiorizat?

Există oameni care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu în sufl e-
tul lor, dar nu se manifestă deschis. Ceva îi împiedică: poate că este 
vorba de educaţia religioasă pe care au primit-o sau de teamă. Ei 
păstrează masca religiozităţii, deşi în inima lor sunt rebeli.

După scena răzvrătirii, urmează scena plecării.
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Actul 2: Plecarea
Fiul mai mic pleacă într-o ţară îndepărtată. De ce? De ce nu rămâne 

el acasă sau de ce nu închiriază o casă? De ce ia decizia de a pleca atât 
de departe?

Nu, nu este vorba despre lăcomie. El nu vrea numai banii tatălui 
său. El vrea să fi e departe de tot ce îi aminteşte de originea lui.

Prin urmare, pleacă departe de trecutul lui, departe de orice urmă 
de control, departe de rădăcinile lui, departe de principiile lui, de-
parte de moralitate.

Mai întâi, afl ăm că pierde controlul asupra vieţii. Singur fi ind, 
tânărul îşi dă seama că nu-şi poate păstra controlul de sine. Risipeşte 
tot ce are.

Probabil că nu aşa îşi plănuise să trăiască. Pornise cu o aşa viziune, 
cu aşa visuri – iar acum risipise totul şi nu mai avea niciun ban.

Visăm şi noi la aceste lucruri, acum când suntem tineri şi plini de 
idei şi de energie? Ne făurim visul de a deveni bogaţi, de a ajunge 
infl uenţi şi de a fi  fericiţi.

Însă, fi ul cel mic... dă faliment.
Este cumplit să simţi că pierzi controlul asupra vieţii. Când eşti 

lângă Dumnezeu, viaţa înseamnă armonie şi ordine. Simţi că te poţi 
descurca şi singur. Când pleci de lângă Dumnezeu, totul scapă de sub 
control.

Cea de-a doua consecinţă a plecării este situaţia de criză şi priva-
ţi unile pe care le îndură acest fi u.

Când avea bani, se distra cu prietenii şi prietenele. Avea posibilităţi, 
era respectat. Însă lipsa controlului duce la risipirea tuturor mijloacelor. 
Pentru prima dată înţelege pe pielea lui ce înseamnă lipsa. În casa tatălui 
său, avusese parte de o viaţă îmbelşugată. Nu a ştiut ce înseamnă să 
fi i sărac. Acum avea să vadă ce înseamnă sărăcia, în forma ei extremă. 
Probabil că această experienţă a fost foarte dureroasă pentru el.

Imaginaţi-vă goliciunea sufl etească pe care aţi simţi-o dacă aţi 
pleca de lângă Dumnezeu. Dintr-odată ţi se face o foame pe care nu 
o poţi satisface cu nimic. Nimic nu te poate sătura.

Însă sărăcia nu este cea mai rea consecinţă a plecării lui. Fiul cel 
mic nu-şi pierde numai banii, ci şi un lucru mai preţios: demnitatea.
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Isus caută în mod categoric efectul situaţiilor extreme în această 
povestire. Un evreu ajunge servitor al lui păgân şi nu al oricărui păgân, 
ci al unuia care creşte porci. Este absurd, având în vedere că porcul 
este un animal necurat şi dezgustător pentru un evreu. În colecţia 
evreiască Mişna, ni se spune:

„La venirea lui Mesia, porcii – această locuinţă fi rească a demonilor 
– trebuie să se ascundă, iar crescătorii de porci trebuie să se teamă 
pentru viaţa lor.”

Eroul nostru a ajuns pe treapta cea mai de jos, în punctul cel mai de 
jos în care putea să cadă. Nu are de ales – trebuie fi e să se umilească, 
fi e să moară de foame. Alege să îşi calce în picioare şi ultima fi rimitură 
de demnitate care i-a mai rămas.

Ca să-i sporească durerea, stăpânul îşi bate joc de el, interzicân-
du-i să mănânce din hrana porcilor. De aceea, ajunge să se simtă in-
ferior animalelor.

Lucrul cel mai teribil este pierderea demnităţii, a identităţii şi a 
principiilor. Ajungi să nu mai ştii cine eşti şi de ce trăieşti. Chiar dacă 
pierzi banii şi funcţia pe care o deţineai, îţi mai rămâne încă onoarea. 
Dar când pierzi şi onoarea, ajungi un nimeni.

Ajungem acum la scena următoare.
Când ajungi cel mai de pe urmă om, eşti constrâns să admiţi că 

eşti pierdut.
Şi fi ul pierdut îşi vine în fi re. De aceea, actul acesta va purta titlul: 

Fiul îşi vine în fi re.

Actul 3: Fiul îşi vine în fire
Realitatea dură cu care se confruntă îl determină pe fi ul cel mic 

să se „cuminţească”. În acel moment, în mintea lui apare o imagine. 
O imagine de care a încercat să scape prin orice mijloace: imaginea 
casei tatălui său.

Un singur lucru îi rămâne de făcut.
În acest punct, fi ul îşi recunoaşte vinovăţia. De-abia acum 

recunoaşte că a greşit şi ia decizia să se întoarcă acasă.
Dar ce este această venire în fi re? Este pocăinţă? Este o pocăinţă 

completă? Când toate drumurile sunt blocate şi când nu-ţi mai ră mâne 
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decât o singură cale de ieşire, nu mai ai nimic de ales. Ce fel de pocăinţă 
manifestă fi ul pierdut în acel moment? Care sunt intenţiile lui?

Poate că aceste întrebări sunt provocatoare. Poate că pentru voi 
scena aceasta a însemnat până acum marea pocăinţă. Însă este posi-
bil ca deplina venire în fi re şi pocăinţa completă să apară mai târziu 
în povestire.

Fără îndoială că sentimentele lui sunt reale, că părerea de rău şi 
suferinţa lui sunt mari, că dorinţa lui pentru schimbare este sinceră.

Dar priviţi ce plan şi-a făcut: avea să se întoarcă acasă la tatăl lui şi 
să devină un servitor. Asta însemna că avea să lucreze pentru a primi 
un salariu, dar nu va locui în casa tatălui lui, întrucât servitorii nu lo-
cuiau în casa stăpânilor lor.

Planul este acesta: recuperarea socială. Va munci, va repara pagu-
bele pe care i le-a pricinuit tatălui şi îşi va păstra independenţa.

Evident, el nu poate să creadă că va fi  acceptat din nou în casa 
tatălui, nu speră la aşa ceva.

Gândiţi-vă! Nu cumva faceţi şi voi parte din categoria acelor creştini 
care încearcă să stabilească o astfel de relaţie cu Dumnezeu? Vreţi cumva 
să fi ţi şi cu El, dar să nu vă pierdeţi independenţa? Încercaţi să compensaţi 
răul făcut prin fapte bune? Încercaţi să vă cumpăraţi mântuirea?

O astfel de pocăinţă, oricât de profundă, pierde din vedere lucrul 
cel mai important – înţelegerea faptului că omul nu poate să facă 
nimic pentru a se recupera din starea de păcătoşenie.

Actul 4: Întoarcerea
Isus îşi surprinde ascultătorii în continuare.
Cum va fi  întâmpinat fi ul cel mic?
Sunt două variante posibile.
Prima variantă: procedura de excludere din familie. Familia se 

reuneşte într-un loc public, pe stradă, şi sparge un vas cu nuci şi făină, 
în timp ce restul lumii strigă cu putere. Aşa se proceda pentru a de-
clara că un anumit om nu mai face parte dintr-o anumită familie.

A doua variantă: perioada de probă. Să fi e servitor, să câştige bani 
şi să vedem dacă pocăinţa lui este veritabilă; apoi vom vedea ce vom 
mai face cu el.
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Însă Isus prezintă o a treia variantă, incredibilă: tatăl aleargă 
înaintea fi ului şi îl îmbrăţişează. Tatăl ia hotărârea de a se umili, pur-
tându-se neobişnuit pentru o persoană cu vază, pentru ca fi ul lui să 
nu îndure umilinţa.

În această situaţie, fi ul îşi schimbă discursul. Omite partea cu toc-
mirea ca servitor.

De ce?
Cum s-ar simţi tatăl, care este nemaipomenit de fericit că fi ul lui 

trăieşte şi că s-a întors acasă, dacă tânărul i-ar spune că vrea să fi e servi-
torul lui? Asta ar fi  însemnat să rămână iar în afara familiei, ca un străin.

Nu! Fiul cel mic nu poate rosti aceste cuvinte şi nu poate să 
nesocotească dragostea tatălui.

Înţelege că este primit, că nu e nevoie să se justifi ce, că dragostea, 
generozitatea şi bunăvoinţa tatălui său nu pot fi  câştigate cu nimic.

Dumnezeu îi acceptă pe păcătoşi pur şi simplu, dragostea Lui 
este oferită în mod gratuit, fi indcă este de nepreţuit şi nu poate fi  
cumpărată.

Adevărata pocăinţă recunoaşte toate aceste lucruri.
Iată-ne ajunşi la ultima scenă a povestirii. Este cea mai impre-

sionantă.

Actul 5: Recuperarea
Fiul îşi recapătă locul în familie. În scena aceasta, recuperarea 

constă în trei lucruri: o haină, un inel şi sandale. Haina pe care i-o dă 
tatăl este cea mai bună dintre hainele pe care le are, cea pe care o 
purta numai la ocaziile cele mai deosebite. El era recunoscut după 
această haină. Era un simbol al poziţiei lui în societate, al autorităţii şi 
demnităţii lui.

Demnitatea pierdută a fi ului este recuperată prin demnitatea 
tatălui.

Tot la fel, inelul este al tatălui. Acest inel este simbolul autorităţii 
lui. Când i-l oferă fi ului, tatăl îi încredinţează o mare responsabilitate.

Sandalele îl deosebeau de servitorii casei, care mergeau desculţi. 
Fiul avea să-şi recapete locul în familie, avea să fi e stăpân şi nu servi-
tor. Aceasta este dorinţa tatălui.
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Concluzie
Această recuperare totală, pe care o trăim cu toţii când ne întoar-

cem la Dumnezeu după ce am păcătuit, este incredibilă – El ne oferă 
neprihănirea şi demnitatea Sa, El ne încredinţează o mare respon-
sabilitate şi ne acceptă în familia Sa.

Pe deasupra, El organizează o sărbătoare impresionantă în cinstea 
noastră.

Paradoxul credinţei creştine este că, deşi am pierdut totul, putem 
recupera totul, fără să facem nimic pentru a merita acest lucru. Este 
paradoxal: nu cel vinovat este umilit, ci cel nevinovat.

Este paradoxal faptul că Isus nu ne spune cât de teribil este păcatul, 
ci ne vorbeşte despre cât de uşor ne acceptă Dumnezeu.

Nu este riscantă această atitudine? Nu i-ar putea ea încuraja pe 
oameni să păcătuiască şi mai mult?

Paradoxal, dar această atitudine ne fereşte cel mai bine de păcat.
Există un loc unde poţi să te întorci de fi ecare dată când păcătuieşti, 

unde poţi să iei viaţa de la capăt cu o energie proaspătă, cu visuri noi 
şi cu demnitatea neştirbită. Oriunde te afl i, orice ţi s-a întâmplat, ai 
la dispoziţie o cale – drumul spre casă. Există o uşă mereu deschisă. 
Există o inimă care te va iubi întotdeauna.

Ai curaj şi întoarce-te!

Întrebări şi activităţi
1. Formaţi grupe şi încercaţi să transpuneţi această parabolă în lim-

baj contemporan, folosind personaje şi situaţii actuale, potrivite 
mediului în care vă afl aţi. Recompuneţi parabola în aşa fel încât 
ascultătorul contemporan să audă ceea ce au auzit şi contemporanii 
lui Isus. Prezentaţi această versiune celorlalte grupe.

2. Care sunt lucrurile din familie faţă de care vă răzvrătiţi? De ce vă 
deranjează?

3. Care sunt lucrurile din biserică faţă de care vă răzvrătiţi?
4. De ce este mai bine să rămâneţi, decât să plecaţi?
5. Faptul că Dumnezeu ne iubeşte şi ne primeşte cu braţele deschise 

după ce L-am părăsit şi am păcătuit, vă încurajează cumva să 
păcătuiţi mai departe?
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6. Ce înseamnă pocăinţa completă?
7. Este posibilă recuperarea totală după păcătuire?
8. Care este atitudinea bisericii faţă de „fi ii neascultători” care se 

întorc?
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Miroase a ceva copt? Dar ce este cu muzica şi cu strigătele acestea? O 
fi  vreo sărbătoare!

Totul este bine când se termină cu bine. Aşa se întâmplă şi în po-
vestirea despre fi ul pierdut, unde lucrurile reintră în normal. Fiul pier-
dut este din nou acasă, iar tatăl este fericit. Averea risipită nu este atât 
de importantă. Fiul este mai valoros.

Acum toată casa trebuie să se adune să sărbătorească. Nimic nu le 
poate umbri bucuria.

Chiar nimic? 
Nu a fost cumva uitat cineva?
Chiar în acest moment, când totul pare perfect, lucrurile se com-

plică.
Apare pe scenă fi ul cel mare.

Duminică
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Se pare că el a fost uitat în clipa bucuriei. Chiar l-au uitat cu toţii? 
Cum de a început sărbătoarea fără el?

În ceea ce a urmat mai departe ni se dezvăluie caracterul fi ului 
mai mare. Acum vedem ce se ascunde în spatele aparentei ascultări, 
hărnicii, evlavii şi credincioşii.

În povestirea aceasta, răul se transformă în bine şi binele în rău.
Însă dragostea şi răbdarea tatălui rămân neschimbate.

Comportamentul fiului
Luca 15,25-30

Este interesant să priveşti în sufl etul acestui fi u ca să vezi ce se as-
cunde acolo. Este ciudat cât de mult se aseamănă lumea lui interioară 
cu cea a fratelui său mai mic.

Înstrăinarea
Fiul îl cheamă pe unul dintre robi. Este nedumerit de zgomotul pe 

care îl aude în casa tatălui său. Dar nu se grăbeşte să intre. De ce? Nu 
este şi casa lui? De ce rămâne afară şi pune întrebări?

Deducem de aici că relaţia dintre fi u şi tată nu era foarte apropiată. 
Fiul acesta trăieşte sub acelaşi acoperiş cu tatăl lui, însă, sufl eteşte, 
este foarte departe de el. Această înstrăinare spirituală este mai de 
temut decât distanţa fi zică.

Rebeliunea
La fel ca fi ul cel mic, şi fi ul cel mare este un răzvrătit. El şi-a as-

cuns cu grijă împotrivirea şi o dă pe faţă numai după ani întregi de 
înstrăinare interioară faţă de tatăl lui.

Fiul cel mare ia decizia să nu participe la ospăţ. Mai mult, se supără, 
ba chiar se mânie pe tatăl lui. Este atât de neclintit în decizia lui de a 
nu intra în casă şi de a nu lua parte la bucuria familiei, încât tatăl este 
nevoit să iasă din casă ca să-l roage să intre.

Aici este al doilea moment în care tatăl se lasă umilit. Refuzul de 
a participa la sărbătoarea cuiva era considerat o mare insultă. Aminti-
ţi-vă parabolele în care invitaţii refuză să vină la ospăţ. Acesta este 
motivul care provoacă mânia gazdei.
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Acum, fi ul cel mare îl insultă pe tată la fel ca şi fi ul cel mic.
Locul său la masă rămâne neocupat. Toţi îl aşteaptă să vină pentru 

a lua parte la bucuria familiei. Însă tatăl şi fi ul mai zăbovesc afară. Fiul 
cel mare nu vrea să intre în casă. Nu înainte de a-i da tatălui său o 
lecţie de moralitate.

Aroganţa şi lipsa de respect
Aroganţa şi lipsa de respect devin evidente când fi ul începe să vor-

bească. Lucrurile ascunse până în acest moment sunt date în vileag.
Din cuvintele lui putem descoperi cât de mult îşi respectă tatăl şi 

cât de mult îl iubeşte.
El se crede neprihănit – „niciodată nu ţi-am călcat porunca”. Afi r-

maţia aceasta trădează o concepţie superfi cială despre ascultare. 
Dacă ar fi  într-adevăr ascultător şi credincios, ar trebui să se supună 
imediat tatălui său şi să îl respecte.

Cuvintele „mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied” scot la iveală 
faptul că el niciodată nu s-a considerat moştenitorul tatălui, ci slu-
jitorul lui. În aparenţă, el dorea să se supună tradiţiei de a intra în 
posesia averii numai la moartea tatălui, însă în sufl etul lui ardea de 
nerăbdare să o obţină. Era de părere că tatăl lui este zgârcit. Ducea o 
viaţă de slugă şi nu se simţea bine acasă. Ar fi  fost bucuros să plece de 
acasă cu prietenii lui.

Acum, când era prilej de bucurie, nu se putea bucura. Şi aici este 
exact la fel ca fratele lui mai mic.

Toate acestea culminează cu acuzaţia pe care i-o aduce tatălui în 
versetul 30. El îl acuză de nedreptate. Iată un om care stă de partea 
binelui, dar care nu cunoaşte mila.

Din spatele măştii dreptăţii, iese la iveală ura pe care o simte 
acest tânăr faţă de fratele şi faţă de tatăl lui. El îşi dă pe faţă ura când 
foloseşte cuvintele „acest fi u al tău”. Preferă să nu spună cuvintele 
„fratele meu”. Părerea lui este că fratele lui este un ratat.

Ceea ce ni se pare şi mai ciudat este că nu-i spune tatălui său „tată”  
nicăieri în această parabolă.

Spre deosebire de el, fratele cel mic, foloseşte de trei ori acest 
apelativ (vers. 12, 18, 21).
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În fi nal, se vede clar că nu este o mare diferenţă între cei doi fi i, iar 
dacă există totuşi una, fi ul cel mic se dovedeşte a fi  mai bun decât 
fratele lui.

El păcătuieşte pe faţă, celălalt este un ipocrit, un răzvrătit în as-
cuns, un egocentric, care nu are nici urmă de milă şi nici ataşament 
faţă de familia lui.

Această categorie de credincioşi nu exista numai printre cărturarii 
şi fariseii din vechime, ci există şi astăzi, printre creştini.

Iată câteva din trăsăturile acestor oameni:
• Religia lor este doar o formă exterioară şi este lipsită de o legătură 

personală strânsă cu Dumnezeu. Ei nu ştiu ce înseamnă să Îl 
iubească pe Dumnezeu. Nu sunt apropiaţi de El. Dumnezeu nu este 
Tatăl sau Prietenul lor. Ei nu Îi mărturisesc Lui cele mai profunde 
dorinţe, temeri, îndoieli şi ispite.

• Ei nu îi iubesc pe oameni. Sunt egoişti şi într-o permanentă compe-
tiţie cu alţii, până acolo încât devin duşmănoşi dacă altcineva se 
afl ă în centrul atenţiei. Ei au impresia că alţii îi defăimează, că le 
scot în evidenţă defectele şi păcatele, ca să îi discrediteze.

• Ei cred că se pot mântui singuri. Sunt de părere că „merită” mân-
tuirea pentru că „au fapte”. Ei nu se consideră moştenitori şi, de 
fapt, nici nu acceptă harul lui Dumnezeu, ci socotesc că faptele lor 
le aduc anumite merite. Ei nu pot admite că păcătoşii sunt obiectul 
harului lui Dumnezeu. Ei Îl consideră pe Dumnezeu nedrept în 
harul Său.

• Le lipseşte bucuria credinţei. Pentru ei, slujirea lui Dumnezeu şi 
tot ce fac pentru El nu constituie o sărbătoare, ci un jug greu şi 
dureros.

• Se consideră neprihăniţi, desăvârşiţi.
• Sunt foarte sensibili la nedreptate, dar nu cunosc mila şi nu o 

pot manifesta faţă de ceilalţi. Ei se consideră mai drepţi decât 
Dumnezeu Însuşi.
Aceşti oameni se despart singuri de familia lui Dumnezeu şi, trep-

tat, îşi creează o formă de religie personală.
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Dar să vedem cum reacţionează tatăl la comportamentul fi ului 
mai mare.

Comportamentul tatălui
Luca 15,28.31.32

Ce ar trebui să facă tatăl în această situaţie? Ce ar putea să facă? Ar 
putea să-i poruncească fi ului să intre în casă, ar putea să îl ameninţe. 
Ar putea să îi răspundă cererii lui de a face dreptate şi să-l pedepsească 
pentru aroganţă. Însă el alege să facă altceva.

El îi arată dragoste. El este cel care îndură umilinţa şi cel care ia 
iniţiativa împăcării. Începe să îl roage, să îl implore pe fi ul lui să intre 
în casă, să participe la ospăţ.

Deşi fiul nu-i spune „tată”, el îi răspunde cu „fiule”.
În acest fel, îi aminteşte că face parte din familie şi că este bine 

să rămână aşa. Nu v-aţi dorit uneori ca soiul acesta de creştini să nu 
mai existe în jurul vostru şi să nu vă mai amărască viaţa? Dumnezeu îi 
numeşte fi i şi fi ice şi nu vrea să-i piardă.

La acuzaţia că nu i-a dat un ied, tatăl îi răspunde: „tot ce am 
eu este al tău”.

Ce păcat să ai un tată bogat şi să trăieşti ca un sărac! Nu pentru că ai 
duce lipsă de ceva, ci pentru că nu crezi că toată averea tatălui îţi aparţine.

Dumnezeu vrea să le amintească acestor creştini că nu este nevoie 
ca ei să facă fapte bune pentru a merita binecuvântările Sale, ci le 
vor primi dacă vin la El, cerându-I cu respect şi credinţă ceea ce au 
nevoie.

La cuvintele „acest fiu al tău”, tatăl răspunde cu „fratele tău”.
Tatăl îl roagă stăruitor să se împace cu fratele lui.
Acest tip de credincioşi au probleme serioase în privinţa relaţiei 

cu ceilalţi. Ei sunt cauza disputelor şi a înstrăinării din biserică. Ei nu 
manifestă milă, pentru că nu o cunosc.

Şi iată un alt paradox: Dacă în urmă cu câteva ceasuri, fratele cel mic 
era mort şi a înviat, acum fratele mai mare este pierdut şi trebuie găsit.
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Concluzie
Parabola se încheie cu scena în care tatăl îl roagă pe fi ul cel mare 

să intre în casă, din dorinţa ca familia să fi e unită. Tatăl îşi doreşte ca 
familia lui să fi e fericită şi fi ii lui să participe împreună la sărbătoare. 
El vrea ca fraţii să se accepte unul pe celălalt, să se iubească şi să se 
bucure de bogăţiile Lui.

Dumnezeu vrea să vadă această atmosferă în biserica Sa. Este posibil de 
realizat? Parabola nu ne oferă un răspuns. Noi trebuie să dăm răspunsul.

Există o legendă evreiască despre doi fraţi. Ei au intrat în posesia 
moştenirii tatălui lor şi şi-au construit casele una lângă alta. Aveau 
câte un teren pe care îl cultivau şi din care îşi câştigau existenţa.

Unul dintre fraţi era căsătorit şi avea copii. Fratele mai mare nu era 
căsătorit şi trăia singur.

Întâmplarea a avut loc la vremea secerişului. Recolta era bogată şi, 
într-o noapte, fratele cel mic nu putea să doarmă. Se gândea la fratele 
lui: „Fratele meu drag trăieşte singur, trebuie să plătească muncitorii 
care îl ajută la câmp; nu are soţie şi nici copii cu care să împartă bucuri-
ile şi durerile. Nu are niciun urmaş. Eu sunt bine, copiii mei lucrează 
împreună cu mine la câmp, am tot ce îmi trebuie şi soţia mă iubeşte. 
Trebuie să fac ceva pentru el.” S-a ridicat din pat, s-a îndreptat spre 
grămada lui de snopi, a luat un snop mare şi l-a aşezat lângă snopii 
fratelui său. După aceea s-a dus la culcare.

În acest timp, fratele lui se gândea: „Nu e simplu pentru fratele 
meu. Are o soţie de îngrijit şi copii de hrănit. Cum se descurcă? Pentru 
mine este uşor. N-am nicio grijă, am tot ce-mi trebuie. Trebuie să fac 
ceva pentru el.”

S-a ridicat din pat, s-a dus la grămada lui de snopi, a luat un snop 
mare şi l-a pus în grămada fratelui lui. După aceea, s-a dus mulţumit 
la culcare.

În dimineaţa următoare, amândoi fraţii au observat cu surprindere 
că grămezile erau egale.

La fel s-a întâmplat şi noaptea următoare. Fratele cel mic s-a gân-
dit din nou la fratele lui şi la grijile lui şi a luat hotărârea să îl ajute. S-a 
trezit, s-a dus la grămada de snopi, a luat unul şi l-a pus în grămada 
fratelui său.
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A doua zi de dimineaţă, grămezile erau tot egale.
A treia noapte, istoria se repetă. Însă cei doi fraţi se întâlnesc. Sno-

pii le cad din braţe, se îmbrăţişează şi plâng.
Legenda spune că Dumnezeu, care privea de sus, le-a zis: „Acesta 

este un loc al păcii, un loc unde fraţii trăiesc împreună şi se iubesc 
unul pe altul. Voi ridica aici o cetate – Ierusalimul – şi el va fi  un locaş 
al păcii.”

Dumnezeu vrea ca această dorinţă a Sa, de pace şi iubire, să fi e şi a 
noastră şi să devină realitate.

Întrebări şi activităţi
1. Formaţi grupe şi încercaţi să transpuneţi această parabolă în limbaj 

contemporan, cu personaje şi situaţii actuale, potrivite culturii în 
care vă afl aţi. Recompuneţi parabola în aşa fel încât ascultătorul 
contemporan să audă ceea ce au auzit şi contemporanii lui Isus. 
Prezentaţi această versiune celorlalte grupe.

2. Este posibilă împăcarea fraţilor „mai mari” cu fraţii „mai mici” din 
biserică? Cum? Daţi câteva sugestii.

3. V-aţi afl at vreodată în situaţia fratelui cel mare? Din ce motive?
4. Care este deosebirea între a lucra pentru Dumnezeu ca să asculţi 

de porunca Lui şi a-L iubi cu adevărat?
5. Dacă fratele cel mare ar intra la ospăţ, nu ar strica atmosfera de 

acolo? Dacă ar depinde de voi, l-aţi primi în casă ori nu?
6. Numiţi câteva aspecte legate de relaţia dintre voi, de care depinde 

unitatea bisericii.



SĂ ÎNVĂŢĂM DE LA... UN ESCROC

Luca 16,1-13
Poate să fi e un om rău un exemplu bun pentru creştini?
Oricât de ridicol ar suna, în parabolele lui Isus, chiar şi acest lucru 

este posibil. Împărăţia lui Dumnezeu despre care vorbeşte El, este 
plină de surprize.

Parabola ispravnicului necredincios este una dintre parabolele 
greu de înţeles. Ea a fost interpretată şi denumită în mai multe feluri.

Deşi are un subiect diferit, din punct de vedere al limbajului şi al 
ideilor, se aseamănă cu parabola fi ului risipitor. Iată câteva asemănări 
de bază:

În Luca 15,11:  „Un om avea”
În Luca 16,1:  „Un om bogat avea”
Luca 15,13:  „şi-a risipit averea”
La fel, în Luca 16,1:  „îi risipeşte averea”

Luni
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Personajele din cele două parabole sunt diferite. În prima parabolă 
avem un tată bogat cu doi fi i. Unul dintre fi i îşi risipeşte averea, celălalt 
rămâne cu tatăl şi lucrează pentru el.

În cea de-a doua parabolă, avem un om bogat şi un ispravnic care 
îi risipeşte averea.

Aici este prezentat un alt aspect al vieţii creştine – nu suntem nu-
mai fi i, ci şi ispravnici.

Este interesant de observat cum se dezvoltă parabolele din Evan-
ghelia lui Luca.

În primele două parabole din Luca 15 (cu oaia şi cu moneda), ni se 
spune că ceva a fost pierdut şi găsit – oaia s-a rătăcit afară, moneda 
înăuntrul casei. În parabola fi ului risipitor, avem un fi u plecat departe 
de casă care a fost „găsit” şi un alt fi u „pierdut” în casă.

Parabola se încheie fără să dea răspuns la întrebarea dacă fi ul cel 
mare îşi va veni în fi re şi va participa la ospăţ, adică, dacă va fi  găsit.

În parabola ispravnicului înţelept, avem un om care îşi vine în fi re 
în ultimul moment şi salvează situaţia.

În parabola omului bogat şi a săracului Lazăr, este vorba de un om 
pierdut, al cărui destin este pecetluit.

Însă, în parabola de astăzi, fi nalul este fericit.
Întrucât este mai complexă, să lămurim mai întâi conţinutul ei şi 

apoi să încercăm să înţelegem semnifi caţia.

Clarificarea conţinutului şi a semnificaţiei parabolei
Să trecem în revistă principalele evenimente.
Un om bogat are un ispravnic (vers. 1). Ispravnicul avea grijă de 

averea proprietarului; el dispunea de putere şi de autoritate, dar nu 
era el proprietarul.

Slujitorul acesta a fost pârât că risipea averea stăpânului. Verbul gre-
cesc pentru „a pârî” este diablo şi se găseşte numai aici, în Luca. Verbul 
suge rează că acuzaţia era calomnioasă, dar nu spune dacă era dreaptă sau 
nedreaptă. Faptul că ispravnicul nu se justifi că şi nici nu neagă acuzaţia, ne 
lasă să înţelegem că într-adevăr risipise averea stăpânului său.

Stăpânul ia decizia de a-l elibera din funcţie, însă înainte vrea ca 
ispravnicul să-i dea socoteală de ceea ce a făcut (vers. 2).
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Situaţia în care se afl ă acesta este difi cilă (vers. 3). Viitorul lui nu mai 
este sigur. Cu o astfel de reputaţie, nu-şi va mai putea găsi nicidecum 
un loc de muncă în altă parte. Ce recomandare avea să primească de 
la angajatorul lui actual, de la care urma să plece în curând?

„Din cauza abuzurilor săvârşite de el, compania mea a pierdut 
anual 500 000 de euro.”

Omul nostru cântăreşte situaţia în mod realist şi înţelege ce 
perspectivă îl aşteaptă: munca fi zică grea sau cerşetoria. Pentru pri-
ma, este prea plăpând sau prea bătrân, iar pe cea de-a doua îi este 
ruşine să o facă.

Dintr-odată îi vine o idee (vers. 4). Îl străfulgeră un gând pe care 
se decide să îl aplice imediat. Ştia că aceasta este ultima lui şansă şi 
că trebuie să profi te de ea. Încă mai ocupă funcţia de ispravnic şi, ca 
atare, începe o cursă contra cronometru.

Obiectivul lui este acela de a-şi face intrare în casele oamenilor, 
pentru a se asigura după eliberarea din funcţie.

Aici merită să notăm un detaliu. Cuvântul grecesc pentru „isprav-
nic” este „oikonomos”, iar pentru „casă” este „oikos”. Aşadar el vrea ca 
atunci când nu va mai fi  „oikonomos” al stăpânului lui să fi e primit în 
casele („oikos”) oamenilor.

Aţi prins ideea?
Nimeni nu va lăsa în paza unui alcoolic un butoi cu vin. Un om 

care a abuzat de copii nu va fi  acceptat să lucreze într-o grădiniţă. Un 
escroc nu va mai fi  primit în casa nimănui.

Ideea ispravnicului nostru este aceea de a-şi menţine numele, re-
pu taţia şi, de ce nu, posibilitatea de a lucra mai departe ca ispravnic.

Cum anume să facă acest lucru?
Ideea lui strălucită este de a reduce sumele datornicilor. Dar cum 

este acest lucru posibil (vers. 5-7)?
Are la dispoziţie mai multe variante: să reducă dobânda, pe care o 

mărise în mod nejustifi cat sau să renunţe la comision, care ajunsese 
să fi e, poate, cât jumătate din dobândă.

Nu vom începe să examinăm şi să dezbatem diferitele variante, ci 
ne vom îndrepta atenţia spre varianta care pare absolut acceptabilă 
şi care explică multe lucruri.
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Să presupunem că ispravnicul se gândeşte să reducă datoriile 
clienţilor lui.

Cum poate să realizeze acest plan?
Pentru a putea să îi dea socoteală stăpânului, dispune încă de ca-

pacitatea şi de autoritatea de a aduna documente, informaţii şi tot 
ce este necesar. Datornicii nu au afl at încă ce se petrece între el şi 
stăpânul lui. Pentru ei, el este acelaşi reprezentant al stăpânului, care 
acţionează în numele acestuia. Însă ispravnicul putea să facă acest 
lucru numai cu o singură condiţie: dacă are încredere absolută în ge-
nerozitatea stăpânului său.

Ce cred datornicii despre o astfel de acţiune? Ce stăpân generos! Cu 
siguranţă că ei îi vor lăuda generozitatea. Datoriile anulate sunt mari 
şi ei îi sunt recunoscători. Poate că i-au trimis scrisori de mulţumire şi 
daruri ca răspuns la generozitatea sa. Toţi oamenii din zonă vorbesc 
despre acest eveniment incredibil.

Ce crede stăpânul când afl ă despre anularea generoasă a datoriilor? 

Ce ar putea să facă stăpânul?
Are la dispoziţie două alternative:
Prima: să anuleze contractele, pe motiv că ispravnicul a acţionat 

fără consimţământul lui.
Ce reacţii şi consecinţe va avea de suportat? Avea să fi e discreditat 

– toţi ştiu că el este generos, toţi vorbesc despre generozitatea lui. 
Acum se va dovedi că nu era decât o impresie greşită.

A doua: să accepte situaţia. Ce are de pierdut şi ce are de câştigat? 
Câştigă reputaţie şi o poziţie într-o societate în care generozitatea 
şi actele de caritate garantează respectul şi onoarea. Are de pierdut 
bani. Însă cu toate acestea, este foarte bogat. Banii se câştigă uşor, 
reputaţia – mai greu.

Prin urmare, este pus în situaţia de a alege să nu anuleze con-
tractele şi de a accepta aranjamentele făcute de omul lui.

Mai mult, este impresionat de isteţimea ispravnicului.
Acesta câştigă prietenia datornicilor, căci el intermediază relaţia 

lor cu stăpânul.
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Odată acceptată această interpretare a parabolei, rămâne să ve-
dem ce concluzii putem trage.

Concluzii şi aplicaţii ale parabolei
Primele două versete folosesc un limbaj care ne sugerează că 

omul acesta este ispravnicul lui Dumnezeu şi că a fost acuzat că Îi 
risipeşte averea.

Suntem ispravnicii averii lui Dumnezeu
Fiecare dintre noi, pe lângă faptul că este copilul lui Dumnezeu, 

este şi ispravnicul Său. Aceasta înseamnă că Dumnezeu ne-a dat în 
grijă anumite bunuri. Noi le administrăm. Dumnezeu ne-a dat resurse 
intelectuale şi talente ca să Îi slujim cu credincioşie.

Tot ceea ce facem în viaţă trebuie să facem în Numele Stăpânului.
Dacă trăim pentru noi înşine, dacă suntem egoişti, risipim avuţia 

lui Dumnezeu. Acest lucru îl transmit atât parabola fi ului risipitor, cât 
şi parabola ispravnicului.

Gândiţi-vă cum folosim bunurile pe care le avem. Îi aducem slavă 
lui Dumnezeu prin tot ce avem sau le folosim în cea mai mare parte 
pentru noi?

Suntem chemaţi să dăm socoteală despre isprăvnicia noastră
Dumnezeu ne cere socoteală pentru modul în care folosim bunuri-

le Sale. Există o vreme pentru judecată. Atunci va trebui să dăm sea-
ma pentru fi ecare cuvânt, pentru fi ecare faptă. Cum am avut noi grijă 
de averea lui Dumnezeu? Cum am folosit timpul pe care l-am avut la 
dispoziţie?

Gândiţi-vă care sunt lucrurile pentru care va trebui să dăm  socoteală.
Nu ştiu ce părere aveţi, însă concluzia fi rească a acestei mărturisiri 

personale este următoarea:

Suntem nişte ispravnici care risipim averea Stăpânului nostru
Cu greu putem găsi un om care să fi e credincios în întregime şi în 

toate lucrurile.
Într-o măsură mai mare sau mai mică, toţi intrăm în aceeaşi cate-

gorie ca ispravnicul necredincios.
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Trebuie să acţionăm urgent
La fel ca ispravnicul din parabolă, nici noi nu avem timp de pier-

dut.
Parabola ne prezintă un tablou al sfârşitului – judecata, încheie-

rea timpului. Harul este pe sfârşite şi trebuie să acţionăm rapid şi 
hotărât.

Avem noi acest sentiment al urgenţei? Suntem noi conştienţi că o 
zi pierdută din viaţă poate să fi e fatală?

Fiecare decizie amânată, fi ecare faptă amânată ne poate costa mult.
Trebuie să ne trăim viaţa cu acest sentiment al urgenţei. Fiindcă, pe 

de o parte, totul ne arată că trăim în ultimele zile ale istoriei omeneşti. 
Pe de altă parte, nu ştim cât mai avem de trăit. Aşadar, dacă avem 
de schimbat ceva în viaţa noastră, trebuie să schimbăm acum, şi nu 
mai târziu. Dacă avem ceva de făcut pentru Dumnezeu, trebui să fa-
cem azi. Dacă vrem să ne dedicăm pe noi înşine şi lucrarea noastră lui 
Dumnezeu, trebuie să o facem acum.

Ca biserică, trebuie să recunoaştem acest aspect al urgenţei. Nu ne 
putem permite să dormim. Trebuie să ne umplem viaţa cu ocazii de 
slujire. Dacă până în acest moment am fost nişte ispravnici risipitori, 
avem acum o ultimă şansă. Viaţa şi destinul nostru depind de ea.

Trebuie să lucrăm pentru alţii
Aceasta este o altă concluzie a parabolei.
Ispravnicul acţionează de data aceasta, nu numai în interesul per-

sonal, ci şi în interesul altora. Este adevărat că în acest fel încearcă 
să-şi asigure viitorul. Însă şi în viaţa noastră, de creştini, este adevărat 
că atunci când lucrăm pentru alţii, lucrăm pentru noi.

Ce facem pentru cei din jurul nostru?
Dacă până în acest moment ne-am gândit doar la noi, să fi e clar, 

cea mai bună investiţie din care putem avea un benefi ciu este servi-
rea şi grija faţă de cei din jur.

Viaţa egocentrică nu are niciun viitor, nu numai în Împărăţia ceruri-
lor, dar nici aici pe pământ.

Viaţa egocentrică duce la izolare şi la pierderea prietenilor.
Isus a zis: „Faceţi-vă prieteni!”



31SĂ ÎNVĂŢĂM DE LA UN ESCROC

Putem avea încredere în generozitatea lui Dumnezeu
Acesta este momentul culminant al parabolei, de unde putem 

trage cea mai importantă concluzie.
Bogăţiile nedrepte, în acest caz, sunt bogăţiile altcuiva (vers. 9-11).
Dumnezeu ne-a oferit şansa incredibilă de a ne face prieteni fo-

losind ceva ce nu ne aparţine, ceva ce este al Său.
Dacă în parabolă, fapta ispravnicului este o metodă isteaţă de a 

ieşi din situaţie, în relaţia noastră cu Dumnezeu, ea este legitimă – El 
ne-a încredinţat bunurile Sale pe care să le dăruim altora cu genero-
zitate.

Oamenii au nevoie de harul şi de îndurarea lui Dumnezeu. Dum-
nezeu le anulează datoriile. Aceasta este o veste bună pe care noi, în 
calitate de ispravnici, le-o putem duce.

Dumnezeu iartă, este generos şi este bun. Putem să-i ajutăm pe 
oameni să benefi cieze de aceste lucruri.

În acest fel, vom avea şi noi parte de ele.

Concluzie
Se apropie timpul când vom da socoteală de isprăvnicia noastră. 

Acest lucru ar trebui să ne trezească. Nu putem rămâne indiferenţi. 
Vestea bună este că Dumnezeu, Cel care ne va cere socoteală pentru 
tot, este singura noastră speranţă. Ştim că El este bun şi generos. Ştim 
că Îi place să ierte.

Înţelepciunea cu care vom ieşi din această situaţie este să lăsăm 
totul în seama lui Dumnezeu, să mergem la cei din jur şi să le spunem 
că sunt iertaţi, că există un Dumnezeu incredibil de generos, căruia Îi 
place să anuleze datoriile.

Biserica şi fi ecare persoană în parte trebuie să facă acest lucru ime-
diat, întrucât de el depinde viitorul nostru ca ispravnici. Isus vrea să 
ne ofere mult mai mult decât ceea ce ne-a încredinţat aici, dar trebuie 
să demonstrăm că vrem să-I slujim.

Să mergem la acest Dumnezeu generos şi să îi invităm şi pe 
cunoscuţii noştri să vină la El.
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Întrebări şi activităţi
1. Formaţi grupe şi încercaţi să transpuneţi această parabolă în limbaj 

contemporan, cu personaje şi situaţii actuale, potrivite mediului 
în care trăiţi. Recompuneţi parabola în aşa fel încât ascultătorul 
contemporan să audă ceea ce au auzit şi contemporanii lui Isus. 
Prezentaţi această versiune celorlalte grupe.

2. Ce bunuri le-au fost încredinţate tinerilor spre administrare?
3. Ce criterii de evaluare poţi folosi pentru a afl a dacă eşti un ispravnic 

bun sau nu?
4. În ce privinţă sunt oamenii din această lume mai înţelepţi decât 

credincioşii?
5. Gândiţi-vă la o reclamă care să prezinte în mod original generozi-

tatea lui Dumnezeu.
 



NEPRIHĂNITUL CONDAMNAT ŞI PĂCĂTOSUL SOCOTIT 
NEPRIHĂNIT

Luca 18,9-14
Parabola aceasta este paradoxală încă de la început. Începe ca 

o povestioară. Sunt comparate două tipuri de persoane cu totul 
contrastante din punct de vedere al statutului lor social şi religios.

De asemenea, este absurd că vedem un vameş în templu. Este ca 
şi cum am spune: „un parlamentar s-a urcat într-un tramvai.”

Parabola aceasta nu are nimic ieşit din comun pentru noi, întrucât 
de-a lungul secolelor de tradiţie creştină şi-a pierdut însemnătatea 
iniţială. Când o citim, simpatizăm în mod instinctiv cu vameşul, iar 
fariseul ne provoacă repulsie.

Dar ce au simţit ascultătorii lui Isus?

Marţi
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Vom încerca să ascultăm această parabolă cu urechile lor.
Cele două personaje prezentate de Isus reprezintă doi poli 

opuşi. Ele sunt foarte clare şi distincte, dar în acelaşi timp familiare 
ascultătorilor Săi. Prin intermediul lor, El Îşi propune să vorbească 
despre două tipuri de rugăciuni care se deosebesc una de alta la fel 
ca personajele înfăţişate.

Aceasta este parabola contrastelor. În ea totul este fi e alb, fi e negru, 
nimic nu este gri. Însă ceea ce este alb la început, la sfârşit devine 
negru, iar ceea ce este negru, se dovedeşte a fi  alb. Nu există un teren 
neutru când vine vorba de închinarea la Dumnezeu. Ne afl ăm fi e în 
postura unuia, fi e în postura celuilalt închinător.

Totuşi să nu ne grăbim să ne identifi căm cu unul dintre personaje 
înainte de a le examina cu atenţie.

Acţiunea are loc în timpul rugăciunii de la templu (vers. 10) – la ora 
9 dimineaţa sau la ora 3 după-amiaza, când se aduce jertfa.

Şi iată ce se întâmplă la acest moment special de rugăciune. Isus 
ne dezvăluie viaţa de rugăciune a două persoane.

Fariseul
Cine este el?
Fariseii reprezentau una dintre cele patru grupări religioase ale 

evreilor din Palestina, din vremea lui Isus. Celelalte trei grupări erau 
esenienii, saducheii şi zeloţii.

Se crede că ei erau descendenţii lui Hasidim – evrei devotaţi, care 
s-au ridicat împotriva ocupaţiei seleucizilor, în timpul rebeliunii ma-
cabeilor din secolul al II-lea î.Hr. Asta însemna că ei erau urmaşii unor 
eroi naţionali.

Mai mult decât atât, ei erau foarte devotaţi studierii Cuvântului lui 
Dumnezeu: Tora.

Pe vremea lui Isus, ei exercitau o infl uenţă religioasă şi socială 
foarte mare. Se remarcau prin accentul pe care îl puneau pe curăţia 
rituală. Fariseii considerau că trebuie să se separe de mulţimea oame-
nilor şi îşi întemeiau comportamentul pe o serie de reguli şi ritualuri. 
Ei erau socotiţi cei mai competenţi interpreţi ai legii lui Moise.
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În ciuda faptului că erau specialişti în religie, se considera că fariseii 
formau un partid naţional. Ţelul lor politic era reducerea deosebirilor 
de clasă. Acest lucru îi făcuse foarte populari. Dar ceea ce îi făcea să 
fi e şi mai populari era aspiraţia lor după o viaţă sfântă. Ei erau priviţi 
ca modele de urmat.

Observăm că lui Isus nu-I lipsea curajul de a sta de vorbă cu 
aceşti oameni şi de a-i aşeza la acelaşi nivel cu păcătoşii sau chiar 
mai jos.

De asemenea, înţelegem de ce Îl percepeau ei pe Isus ca pe unul 
care calcă în picioare valorile societăţii evreieşti.

Iată-l pe acest om al lui Dumnezeu, într-un loc foarte obişnuit pen-
tru el – în templu –, rugându-se.

Să ascultăm rugăciunea lui şi să afl ăm cum se roagă o persoană 
atât de elevată din punct de vedere spiritual.

Versetele 11 şi 12:
„Fariseul sta în picioare, şi a început să se roage în sine astfel: 

’Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, 
nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta. Eu postesc de două 
ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.’”

Vi se pare şocant? Fără îndoială că nimeni nu se mai roagă aşa azi.
Dar era această rugăciune şocantă pentru ascultătorii lui Isus?
Este adevărat că Isus exagerează puţin, căci scopul Său este acela 

de a prezenta comic modul în care se roagă fariseii. Însă, în realitate, 
exagerarea este mică.

Ascultaţi rugăciunea următoare păstrată în Talmud încă din primul 
secol:

„Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeul meu, că mi-ai făcut parte cu 
aceştia care vin la casa de rugăciune şi că nu mă afl u pe la colţurile 
străzilor. Şi eu şi ei ne trezim dimineaţa, însă eu mă îndrept spre Cu-
vântul Tău, pe când ei se îndreaptă spre lucruri deşarte. Şi eu şi ei ne 
străduim, însă eu mă străduiesc şi primesc o răsplată, pe când ei se 
străduiesc şi nu primesc răsplată. Şi eu şi ei alergăm, însă eu alerg spre 
viaţa din lumea de dincolo, pe când ei aleargă spre groapa pieirii.” 
(Talmudul babilonian)
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Evreii obişnuiau să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru că Îl cu-
nosc şi pentru că Îi slujesc, spre deosebire de ceilalţi oameni care nu 
făceau acest lucru.

Aşadar, rugăciunea fariseului cuprinde recunoştinţa lui faţă de 
Dumnezeu că este diferit de ceilalţi.

În partea a doua a rugăciunii, fariseul aminteşte realizările lui spiri-
tuale şi consacrarea lui: „Eu postesc şi dau zeciuială.”

Aduceţi şi voi zecimea cu stricteţe? De câte ori postiţi? O dată pe 
lună?

O, îmi pare rău, întrebările acestea sunt prea personale.
Însă avem aici un om desăvârşit din punct de vedere religios. Viaţa 

lui este pusă la punct, fără nicio abatere şi fără nicio absenţă de la 
biserică. El este exact ca un ceas elveţian: te poţi baza întotdeauna 
pe el.

Prin urmare, ascultătorii lui Isus nu sunt surprinşi de nimic. Ei se 
aşteaptă ca acest închinător să fi e dat drept exemplu pozitiv.

Surpriza vine la fi nalul parabolei, când afl ăm că acest închinător 
pleacă acasă fără să fi e socotit neprihănit.

De ce? Care este problema lui?
Problema apare în cuvintele introductive ale parabolei.
Luca 9,9: „A mai spus şi pilda aceasta pentru unii care se încre-

deau în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi.”
În acest verset, putem observa trei simptome ale stării spirituale a 

fariseului, care, în parabola aceasta, devine un exemplu negativ pen-
tru creştini. El este exponentul celor care

1. „Se încred în ei însişi”
Oamenii care sunt încrezători în sine câştigă respectul altora. De 

multe ori, creştinilor le lipseşte încrederea în sine. Însă bizuirea pe noi 
înşine înseamnă mai mult decât atât – înseamnă să ne supraestimăm 
capacităţile şi să ignorăm în viaţă ajutorul din partea lui Dumnezeu.

A ne încrede în noi înşine înseamnă a ne baza şi a avea încredere, 
în primul rând, în capacităţile şi realizările noastre, fi e ele materiale, 
spirituale sau intelectuale.

Şi, potrivit cuvintelor lui Isus din versetul 14 – „oricine se înalţă, va 
fi  smerit”.
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2. Cred că „sunt neprihăniţi”
Ce amăgire să îţi închipui că eşti neprihănit! Opusul se poate ve-

dea în creşterea spirituală a creştinului – cu cât se apropie mai mult 
de Dumnezeu, cu atât înţelege mai bine cât de păcătos este.

Cum apare atunci acest sentiment al neprihănirii personale?
El apare pe neobservate în viaţa unui creştin. În religie există unele lu-

cruri pe care trebuie să le facem, iar altele pe care nu trebuie să le facem.
Ce bine! Ce ne putem dori mai mult decât să ştim cum să trăim, 

astfel încât să acţionăm potrivit cu alternativa morală corectă?
Până aici, toate bune şi frumoase, dar ce se întâmplă cu noi când 

facem ce este rău? Cum suntem noi atunci? Păcătoşi? Dar ce se 
întâmplă când facem ce este bine? Devenim neprihăniţi?

Răspuns greşit.
Chiar dacă facem ce este bine, rămânem tot păcătoşi.
Devenim neprihăniţi nu datorită lucrurilor pe care le facem, ci 

pentru că Isus ne socoteşte neprihăniţi atunci când credem în El.
În cazul acesta, de ce să facem ce este bine? Pentru că acest lucru 

ne aduce bucurie şi satisfacţie.
Motivul pentru care fariseul face ceea ce e bine este ca să fi e neprihănit.
Starea aceasta de neprihănire este zadarnică, întrucât un astfel de 

om nu simte nevoia de pocăinţă.
Însă cel „neprihănit” nu este satisfăcut cu neprihănirea lui. El simte 

nevoia de a se compara cu păcătoşii, ca să-şi confi rme neprihănirea. 
De aici rezultă o nouă trăsătură a acestui tip de oameni:

3. „Şi îi dispreţuiesc pe ceilalţi”
Din acest motiv se compară fariseul cu vameşul. El este neprihănit 

şi îşi arogă rolul de judecător, care îi demască şi îi dispreţuieşte pe 
ceilalţi, întrucât ei sunt păcătoşi.

Aceşti oameni sunt cea mai mare ameninţare la adresa moralităţii 
creştine, deoarece ei nu au experimentat niciodată pocăinţa adevărată 
şi eliberarea de păcat.

Paradoxul este că ei vin la biserică neprihăniţi şi pleacă acasă 
acuzaţi de Dumnezeu. Dacă nu eşti socotit neprihănit, înseamnă că 
eşti condamnat.
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Aşa arată primul închinător.
Să vedem cum arată al doilea închinător şi rugăciunea lui.

Vameşul
Vameşul a devenit pentru noi un personaj îndrăgit, însă, pe vre-

mea aceea, el nu era nici pe departe un personaj pozitiv. De obicei, 
când sunt amintiţi în Evanghelii, vameşii sunt puşi alături de păcătoşi, 
prostituate şi criminali. Oricât am simpatiza astăzi cu acest personaj, 
în trecut el era considerat a fi  destul de ticălos şi demn de dispreţ.

Gândiţi-vă ce fel de „prieteni” stau în preajma lui – oamenii imorali. 
El însuşi este un escroc. Nici noi nu putem să simpatizăm cu astfel de 
persoane.

Sistemul de taxe vamale le permitea vameşilor să crească taxele şi 
să câştige bani de pe urma oamenilor cinstiţi şi săraci. Avem înaintea 
noastră întruchiparea şarlataniei: un om care fură de la cei fl ămânzi 
ca să trăiască el bine.

Mai mult, vameşii erau angajaţii Imperiului Roman. Roma nu era 
doar un stăpânitor străin. Ea era considerată şi o putere idolatră, ostilă 
credinţei în Dumnezeul cel viu.

Imaginaţi-vă un om care lucrează pentru un guvern ateu sau blas-
femator, pentru un sistem care Îl respinge pe Dumnezeul adevărat.

În tradiţia evreiască, în Mişna, vameşii sunt asociaţi chiar cu crimi-
nalii.

Mărturia lor nu era acceptată la tribunal. Starea lor era mai rea 
decât a copiilor nelegitimi. Ei erau numiţi câini.

Erau socotiţi atât de decăzuţi din punct de vedere moral, încât era 
interzis să schimbi banii unui vameş sau să accepţi bani de la ei ca 
donaţie pentru săraci. Se credea că astfel de bani pângăresc fapta 
bună.

Dacă ne-am afl a printre cei care Îl ascultau pe Isus, am fi  simpatizat 
mai mult cu vameşul decât cu fariseul, care este un model de decenţă 
şi sfi nţenie?

Este şocant faptul că Isus îl prezintă pe vameş drept un personaj 
pozitiv, şi chiar mai şocant este că acest om a fost înălţat deasupra 
fariseului din punct de vedere spiritual.

Dar să vedem cum se comportă el. 



39NEPRIHĂNITUL CONDAMNAT ŞI PĂCĂTOSUL SOCOTIT NEPRIHĂNIT

Vameşul stă departe. Nu îndrăzneşte să privească în ochii oameni-
lor. Oare fi indcă se simte vinovat?

Da, este adevărat, are de ce să-i fi e ruşine. Are dreptate când se 
bate în piept şi plânge. Dar nu este sufi cient. El trebuie să demon-
streze că s-a pocăit. Este simplu să te baţi în piept, însă contemporanii 
lui Isus se aşteptau ca acest om să demisioneze din slujba lui, ca semn 
al pocăinţei, şi să dea înapoi tot ce a furat plus a cincea parte, pentru 
a putea fi  acceptat din nou în societate. Aşa a făcut un alt vameş, pe 
nume Zacheu, care este amintit într-unul dintre capitolele următoare 
din Evanghelia după Luca.

Să ascultăm şi rugăciunea vameşului. Nu este o rugăciune de 
mulţumire. Nici nu ştie cum să facă o rugăciune. Tot ce reuşeşte el să 
spună este: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!”

Acest om nu are ce să-I dea lui Dumnezeu. Nu se bizuie pe el însuşi. 
Nu vede în el decât păcatul. Nu priveşte în jur, nu se compară cu ni-
meni. Ştie că este ultimul om de pe pământ. Nu mai este nimeni atât 
de jos ca el. Nu dispreţuieşte pe nimeni. Este cu totul deznădăjduit.

Nu se poate bizui decât pe mila lui Dumnezeu.
Acesta este al doilea închinător. El este descris doar în câteva 

cuvinte.
Ce se întâmplă cu el după ce se roagă?
„S-a coborât acasă socotit neprihănit.”
Incredibil şi nedrept! Dar aşa se întâmplă.

Concluzie
Există două categorii de închinători, din care facem parte şi noi.
Aici sunt zugrăvite caracterul fariseului şi cel al vameşului. Ei nu 

sunt caracterizaţi din punct de vedere social sau religios, ci din punct 
de vedere spiritual.

Unul dintre ei merge la Dumnezeu cu faptele şi cu realizările 
lui spirituale şi religioase. El este satisfăcut de starea lui şi Îi este 
recunoscător lui Dumnezeu. El se consideră neprihănit şi îi priveşte 
pe păcătoşi cu dispreţ.

Celălalt nu are ce să-I dea lui Dumnezeu, cu ce să vină înaintea Lui, 
în afară de păcatele lui.
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Al doilea ajunge acasă socotit neprihănit, iar primul nu. Acestea 
sunt două moduri de a lua parte la un serviciu de închinare. După el, 
plecăm fi e socotiţi neprihăniţi, fi e condamnaţi. Totul depinde de ceea 
ce Îi aducem lui Dumnezeu în rugăciune.

Întrebări şi activităţi
1. Formaţi grupe şi încercaţi să transpuneţi această parabolă în tr-un 

limbaj contemporan, cu personaje şi situaţii actuale, potrivite 
timpului şi locului în care vă afl aţi. Recompuneţi parabola în 
aşa fel încât ascultătorul contemporan să audă ceea ce au auzit 
şi contemporanii lui Isus. Prezentaţi această versiune celorlalte 
grupe.

2. Care este deosebirea dintre spiritualitate şi religiozitate?
3. Este posibil să fi i religios fără să fi i şi spiritual? Dar invers?
4. Ce anume îl poate determina pe un adventist să cadă în mândrie 

spirituală?
5. Este rău să fi i prea umil?
6. Defi niţi mândria spirituală şi umilinţa.



ERETICUL – APROAPELE MEU

Parabola bunului samaritean este un alt paradox despre care a 
vorbit Isus. Am văzut deja că Lui Îi place foarte mult să folosească în 
ilustraţiile Sale personaje neobişnuite: escroci şi păcătoşi. Dar oare 
nu a întrecut măsura când ne-a dat ca exemplu un eretic, un samari-
tean?

Mai mult chiar – El îl compară pe acesta cu doi oameni credincioşi, 
care, în această parabolă au roluri negative: un preot şi un levit.

Şi aici avem un pasaj binecunoscut de creştini, care de-a lungul 
istoriei a primit diferite interpretări.

Motivul pentru care a prezentat Isus Hristos această parabolă este 
întrebarea pe care I-a adresat-o un învăţător al legii. Vezi Luca 10,25.

Întrebarea probabil că se afl ă în topul întrebărilor puse de rabini: 
„Ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”

Luca precizează că acest învăţător al legii I-a pus întrebarea ca să-L 
ispitească (în trad. engl. „ca să-L testeze”). El dorea să Îi examineze 
concepţia teologică.

Miercuri
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Însă Isus hotărăşte că ideile teologice ale învăţătorului sunt cele 
care au nevoie de examinare şi, în loc să răspundă la întrebare, îi 
adresează o contraîntrebare (vers. 26,27,28).

Se dovedeşte că ideile teologice ale tânărului învăţător sunt co-
recte. Dar nu este sufi cient. Aceste idei trebuie trăite.

Şi de aici, paradoxul acestei parabole.
Ne învaţă Isus că viaţa veşnică este rezultatul păzirii Legii?
Tânărul învăţător nu este foarte satisfăcut de răspunsul lui Isus. El 

căuta o discuţie teologică, nu sfaturi despre modul în care să trăiască. 
Este simplu să dai sfaturi şi îndemnuri tranşante. Realitatea însă, este 
mult mai complexă. Ce înseamnă de fapt să îl iubeşti pe aproapele 
tău?

Dar „Cine este aproapele meu?”
Din nou, Isus nu răspunde la întrebare. Dar de data aceasta spune 

o parabolă.
În cele din urmă, nu numai că nu dă un răspuns la întrebarea 

învăţătorului legii, ci o şi răstoarnă.
Întrebarea „Cine este aproapele meu?” devine „Cine s-a dovedit 

a fi  aproapele celui căzut între tâlhari?”
Ascultătorii erau nedumeriţi şi surprinşi. Ce însemna „Du-te de fă 

şi tu la fel”? Ce trebuia să facă? Să facă la fel ca samariteanul?
Isus pune întrebarea despre aproapele într-o situaţie extremă, în 

care este în joc viaţa unui om. Într-o atare situaţie, nu mai întrebi: „Cine 
este aproapele meu?” Cel în nevoie nu îşi alege o anumită persoană 
care să îl ajute. În situaţia dată, ceea ce trebuie să ne întrebăm este: 
„Sunt eu aproapele celui în nevoie?”

Ce înseamnă să fi i aproapele celui în nevoie?

A fi aproapele celui în nevoie înseamnă să-i arăţi
compa siune.

Vers. 30 – Nu ştim nimic despre acest om. Este un anonim. Nu se 
precizează ce ocupaţie are, nici ce poziţie socială, naţionalitate sau re-
ligie are. Sunt prezentaţi toţi ceilalţi, mai puţin victima. Încercarea prin 
care trece îl lasă cu totul fără identitate, fi indcă este jefuit, dezbrăcat, 
bătut şi probabil că şi-a pierdut şi cunoştinţa.
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Povestirea spusă de Isus este luată din realitate, zona geografi că şi 
personajele sunt reale. Se spune că drumul de la Ierusalim la Ierihon 
era stâncos, pustiu şi frecventat de hoţi.

Din fericire pentru victimă, trece pe acolo un preot.
În povestire avem două personaje. Cu cine poate să se identifi ce 

învăţătorul legii? Care dintre cei doi este aproapele lui? Este încă 
devreme să ne pronunţăm. Dar fără îndoială că el ţine cu preotul.

Ce va face omul lui Dumnezeu? Categoric că îl va salva pe sărman.
Dar nu se întâmplă aşa. El se uită la ceas, vede că este târziu, ajunge 

la concluzia că situaţia este foarte complexă şi decide că nu poate să 
o rezolve. Trece iute pe partea cealaltă a drumului şi se îndepărtează 
în grabă.

Are el sufi ciente motive să se comporte astfel? Poate că omul este 
mort, iar el este preot şi, potrivit cu legea lui Moise, nu are voie să 
se atingă de morţi. Însă textul ne spune că omul era aproape mort. 
Deosebirea este că oamenii aproape morţi încă mai respiră, gem şi se 
vaită de durere.

Isus nu spune care sunt motivele preotului şi nici noi nu vom in-
sista asupra lor.

Victima a rămas iarăşi singură. Ce se va întâmpla acum? Va mai 
veni altcineva?

Uite, se aude zgomot de paşi. La faţa locului soseşte un levit. Leviţii 
slujeau la templu. Şi ei sunt slujitori sfi nţi, dar nu sunt preoţi. Ce va 
face levitul?

Acum nu mai suntem surprinşi. Este clar unde vrea să ajungă Isus. 
Nu levitul este personajul principal al acestei parabole, în care intriga 
se ţese în jurul autorităţilor religioase.

Levitul pleacă şi el repede de la locul faptei.
Ce se va întâmpla mai departe?
Sărmanul om jefuit este sortit morţii? Cine va mai veni?
Mai sunt încă multe opţiuni: un om obişnuit, un evreu simplu, de 

meserie pescar, tâmplar etc. Poate că el va fi  personajul principal al 
acestei parabole.

Tocmai în acest moment, Isus prezintă un personaj neaşteptat: un 
samaritean.
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Vers. 33 – În povestirea aceasta samariteanul nu are ce căuta! Ce 
caută el aici? Ce legătură are el cu problema aproapelui?

Pentru evrei, „aproapele” însemna alt evreu sau un prozelit.
Pentru unii, cercul acesta era chiar mai restrâns. Fariseii şi eseenii 

nu îi includeau pe toţi evreii. Ei socoteau că aproapele lor era numai 
cel care făcea parte din comunitatea lor.

Pentru evrei, samaritenii erau duşmanii lor de moarte. Atitudi-
nea lor faţă de samariteni se vede clar în afi rmaţia următoare: „Cel 
care mănâncă pâine de la un samaritean este totuna cu cel care 
mănâncă carne de porc.” Seb. 8,10

Deosebirile şi separarea au apărut odată cu despărţirea Regatului 
de nord de cel de sud.

Samaria era capitala Regatului de nord. După ce a fost cucerită de 
Asiria, Samaria a fost populată de păgâni. Samaritenii şi-au construit 
propriul templu, care mai târziu a fost transformat în templul lui Zeus, 
şi în cele din urmă, distrus.

Incidentul în urma căruia samaritenii au devenit duşmanii de     
moarte ai evreilor a avut loc între anii 7 şi 8 d. Hr. În noaptea de Paşte, 
samaritenii au intrat în Templul din Ierusalim şi l-au pângărit, umplân-
du-l cu oase de om. Acest lucru a determinat oprirea sărbătorii.

Începând cu acest moment, numele de samaritean a fost folosit 
cu sens peiorativ.

Însă tocmai samariteanul are milă. El simte durerea şi suferinţa 
victimei, este zguduit şi profund impresionat de chinul omului.

Preotul şi levitul sunt tulburaţi, se apropie, se uită cu atenţie, 
dar nu văd niciun semn, niciun indiciu care să le spună că acest om 
este aproapele lor. Şi refuză să intervină într-o problemă care nu-i 
priveşte.

Samariteanul nu încearcă să afl e din ce naţiune provine omul care 
zace acolo. Îl ajută pur şi simplu pentru că vede în ce situaţie se afl ă.

Învăţătorul legii are acum două variante: să se identifi ce fi e cu vic-
tima, fi e cu samariteanul. Ceilalţi doi bărbaţi sunt discreditaţi.

O situaţie foarte neplăcută. Identifi cându-se cu victima, trebuie să 
accepte că samariteanul este aproapele lui. Dacă se identifi că însă cu 
personajul pozitiv, care este samaritean, un cuvânt pe care nu este 
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bine nici să-l pronunţi, înseamnă că trebuie să pună întrebarea altfel: 
Ce înseamnă să fi i aproapele celui în nevoie?

Se aseamănă biserica uneori cu preotul şi cu levitul?
Privim noi la această lume şi trecem pe alături?
Nu vedem noi oameni bolnavi de SIDA şi trecem pe partea cealaltă 

a drumului? Nu socotim noi că este numai normal să auzim la ştiri 
despre oameni care mor de foame? Nu este suferinţa altora doar o 
parte a unei statistici?

Nu căutăm să ne fi e aproape oameni care sunt simpatici şi îi inclu-
dem numai pe ei în cercul nostru de prieteni?

A fi aproapele celui în nevoie înseamnă să faci ceva 
pentru el. 

Aceasta este ideea pe care vrea să o transmită Isus în această discu-
ţie. Religia nu înseamnă numai să ai o concepţie teologică corectă, ci 
şi un stil de viaţă corect.

În parabolă, samariteanul nu numai că simte milă, ci trece la 
acţiune. În contrast cu preotul şi cu levitul care nu fac nimic, samariteanul 
are un comportament care este descris prin intermediul multor ver-
be, două serii de câte şapte.

Vers. 33-35 – În aceasta constă distincţia dintre concepţia teologică 
a acestui tânăr învăţător şi învăţătura lui Isus, învăţătură care este 
viaţă şi este faptă făcută din compasiune.

Convingerile învăţătorului legii sunt numai teoretice, lipsite de 
orice valoare în faţa realităţii.

Biserica are tendinţa de a deveni un loc în care oamenii discută, 
argumentează şi teoretizează.

Apologia credinţei creştine nu este alcătuită din multe cuvinte, ci 
din acte de milă.

A fi  aproapele cuiva înseamnă să faci ceva pentru el. Înseamnă să 
te apropii de el. Nu numai să-l înţelegi, ci să faci ceva pentru a-i alina 
suferinţa. Înseamnă să-l vindeci, să-l ajuţi.

Pentru noi, este foarte important să avem o credinţă adevărată. Însă 
Isus a adăugat la aceasta un mod de viaţă potrivit cu această credinţă.

Ce mai înseamnă să fi i aproapele cuiva?
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A fi aproapele cuiva înseamnă să faci sacrificii pentru el.

Este costisitor să fi i aproapele cuiva. Cel puţin aşa a fost pentru 
samaritean.

El suportă toate cheltuielile pentru însănătoşirea acestui bolnav 
anonim.

De ce face toate acestea? Ce benefi ciu urmăreşte?
A fi  aproapele cuiva înseamnă să faci sacrifi cii fără să pui aceste 

întrebări.
A fi  aproapele cuiva înseamnă să faci anumite lucruri pentru care 

nu aştepţi ceva în schimb, nicio răsplată, de niciun fel.
Tocmai de aceea, biserica ar trebui să aibă un buget special 

pentru astfel de proiecte. Este voia lui Dumnezeu să ne ocupăm de 
persoanele suferinde fără să aşteptăm un răspuns. 

Biserica aceea care nu este gata să cheltuiască, credincioşii care 
nu sunt dornici să facă sacrifi cii fără să aştepte ceva în schimb, nu 
pot fi  aproapele celor din jurul lor. Astfel de creştini vor întreba: „Cine 
este aproapele meu?” Cine este acela căruia îi va păsa de mine, atunci 
când sufăr, atunci când sunt în nevoie? Însă ei nu vor pune niciodată 
întrebarea: Aproapele cui pot eu să fi u?

Concluzie

Sfârşitul povestirii este foarte incomod.
Isus îi pune învăţătorului legii o întrebare:
„Care dintre aceşti trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele 

celui ce căzuse între tâlhari?” (vers. 36)
Învăţătorul dă din nou un răspuns corect, chiar dacă nu pronunţă 

numele samariteanului. Însă concluzia lui este corectă: „Cel ce şi-a 
făcut milă cu el.”

Isus repetă aici apelul său la acţiune: „Du-te de fă şi tu la fel!” 
Aşadar, cu cine să se identifi ce învăţătorul legii? Cu victima sau cu 

samariteanul? În ambele cazuri, înţelegerea lui cu privire la ce înseamnă 
să fi i aproapele cuiva trebuie să se schimbe total. Dacă se aşază în locul 
victimei, atunci răspunsul la întrebarea „Cine este aproapele meu?” 
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devine foarte incomodă. El trebuie să accepte că samariteanul poate fi  
aproapele lui, în mai mare măsură decât preotul sau levitul.

Dacă se aşază în locul samariteanului, atunci din partea lui se 
aşteaptă chiar mai mult – să fi e el însuşi aproapele fi ecărui om în 
nevoie, indiferent de naţionalitate, meserie etc.

Poate un eretic, cu ideile lui teologice greşite, să fi e un exemplu 
pentru un creştin? Oricât de paradoxal ar părea, aşa este. Fiindcă dra-
gostea izvorăşte din inima în care există milă. 

Isus ne invită să nu îi mai împărţim pe oameni în prieteni şi străini, 
să manifestăm milă în mod practic şi să fi m gata să facem sacrifi cii 
pentru cei în nevoie.

Întrebări şi activităţi
1. Oferiţi o interpretare modernă a acestei parabole.
2. Este posibil să ai o credinţă adevărată dacă îţi lipseşte o practică 

de viaţă corespunzătoare?
3. Este posibil să-ţi fi e milă şi să faci sacrifi cii în ciuda faptului că îţi 

lipseşte credinţa adevărată?
4. Ce putem spune despre cei „de altă credinţă” care îi întrec pe 

adventişti în bunătate şi milă? Ce puteţi spune despre argumentul 
următor: „Da, dar ei nu au adevărul”?

5. Care este deosebirea între a avea un aproape şi a fi  aproapele 
cuiva? 



BOGATUL – ÎN „IAD”, SĂRACUL – ÎN „RAI”
Luca 16,19-31

Povestirea aceasta îi derutează pe cititorii contemporani. Am 
văzut că, până acum, Isus i-a dat ca exemplu pe oamenii pe care nu-i 
considerăm un model de viaţă spirituală – escrocii şi ereticii. Însă 
acum El Însuşi apelează la idei „eretice” pentru a prezenta adevăruri 
importante despre Împărăţia lui Dumnezeu.

Se consideră că imaginile vieţii de dincolo prezentate în această 
parabolă erau tipice pentru folclorul evreiesc şi egiptean pe vremea 
lui Isus. Dar ele nu au nimic în comun cu concepţia biblică referitoare 
la ceea ce se întâmplă după moarte.

Se poate ca Isus să fi  folosit o concepţie greşită pentru a ilustra 
Împărăţia lui Dumnezeu?

Parabola aceasta a primit mai multe interpretări – de la sensul pur 
simbolic până la sensul pur literal. Ea nu se numără printre parabolele 

Joi
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preferate de adventiştii de ziua a şaptea, din moment ce noi credem 
că după moarte omul nu ştie nimic până la înviere, şi abia atunci este 
dată pedeapsa pentru păcat, care este nimicirea completă, şi nu chi-
nul veşnic.

Ce vrea să spună Isus prin această parabolă? Ce vrea să ne spună  
nouă, celor care trăim în secolul XXI?

Paradoxurile din această parabolă

1. Întrebuinţarea unui mit pentru a prezenta adevărul lui 
Dumnezeu

Unii cititori consideră că Isus nu putea apela la o credinţă greşită a 
oamenilor pentru a prezenta adevăruri divine. Alţii cred că este vorba 
despre o întâmplare reală, după cum şi personajele sunt reale. Alţii 
susţin că, şi în cazul în care este vorba despre o poveste imaginară, ea 
corespunde realităţii vieţii de dincolo.

Dacă acceptăm ideea că tabloul vieţii de dincolo pe care îl descrie 
Isus este real şi nu simbolic, atunci ajungem în faţa unor absurdităţi 
şi mai mari.

Suntem de acord că povestirea aceasta este o parabolă şi că este 
construită în jurul unui mit popular.

2. Folosirea unui nume propriu
Este singura dată când Isus foloseşte într-o parabolă nume proprii. 

Aici apar două: Lazăr şi Avraam. Lazăr vine de la numele evreiesc 
Eliezer, care înseamnă „Dumnezeu este ajutorul meu” (Exod 18,4).

Cine este acest Lazăr? Unii cred că este vorba despre fratele Martei 
şi al Mariei. Alţii consideră că există o legătură între cele două nume: 
Avraam şi Eliezer. Eliezer din Damasc este unul dintre slujitorii lui 
Avraam care ar fi  putut deveni moştenitorul casei lui, dacă nu s-ar fi  
născut Isaac (Gen. 15,2).

În cazul acesta, paradoxul pentru noi ar consta în faptul că săracului 
i se spune pe nume, în vreme ce bogatul rămâne un anonim. A avea 
un nume, în gândirea evreiască, este acelaşi lucru cu a exista. Pe 
pământ, bogatul locuieşte în belşug, în timp ce săracul are o viaţă 
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extrem de nefericită. Însă, din perspectiva parabolei, bogatul este un 
„nimeni”, iar săracul este „cineva”.

3. Bogatul se duce în „iad”, iar săracul, în „paradis”
Este adevărat că este mai uşor pentru o cămilă să treacă prin ure-

chea acului, decât pentru un bogat să intre în Împărăţia lui Dumne-
zeu (Luca 18,25). Însă, pe de altă parte, în „paradis” găsim un alt om 
bogat: pe Avraam. Este absurd să susţinem că bogăţia este un viciu, 
care merită chinul veşnic şi că sărăcia este o virtute care merită viaţa 
veşnică.

4. Răsplata şi pedeapsa imediat după moarte
Ideea că omul primeşte răsplata sau pedeapsa imediat după ce 

moare este total neobişnuită pentru predicile lui Isus. În alte parabole, 
El vorbeşte despre o judecată universală care va avea loc la sfârşitul 
lumii (Mat. 13,41-43; 47-49; Mat. 25,31-46).

5. Avraam – şef în „paradis”
Bogatul îl imploră pe Avraam să aibă milă de el. Însă Dumnezeu 

lipseşte cu desăvârşire din acest tablou al „paradisului”. Este absurd 
că Avraam stă în locul lui Dumnezeu. Însă, poate că în acest fel, Isus 
abordează ironic gândirea evreilor, potrivit căreia ei îşi puneau încre-
derea în originea lor şi nu în Dumnezeu.

6. Comunicarea între „iad” şi „paradis”
Modul în care este descrisă comunicarea între „iad” şi „paradis” este 

paradoxală. Imaginaţi-vă doi prieteni: unul în „iad” şi altul în „paradis”. 
Ei se văd din când în când şi îşi spun astfel:

– Ce mai faci?
– Foarte bine. Ehei, dacă ai şti ce-am mâncat ieri... şi ce-am văzut 

azi... Este nemaipomenit de bine aici! Spune-mi, tu ce mai faci?
– O, este groaznic aici. Nu mai suport, este îngrozitor!
– Trebuie să rezişti prietene, aşa va fi  toată veşnicia, te vei obişnui. 

Numai primii 100 000 000 000 ani vor fi  mai difi cili.
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Câteva explicaţii
1. Bogatul şi săracul

Avem aici o parabolă care tratează aspecte sociale? Vorbeşte ea 
despre lucrurile materiale şi despre clasele sociale?

Parabola aceasta vorbeşte despre cei care se consideră neprihăniţi 
(vers. 15) şi despre cei pe care ei îi consideră păcătoşi. La începutul 
capitolului 15, întâlnim aceste două categorii de oameni pe care le 
putem identifi ca în parabolele lui Isus: fariseii şi păcătoşii.

Săracii din lecţiile lui Isus sunt numiţi „binecuvântaţi”, întrucât 
Împărăţia lui Dumnezeu este a lor (Luca 6,20). Lor le este predicată 
Evanghelia (Luca 4,18; 7,22). Ei sunt cei invitaţi la ospăţ (Luca 14,21).

2. Schimbarea locurilor
La un moment dat, în parabolă, cele două personaje inversează locurile.
În partea întâi, îl vedem pe Lazăr plin de răni dureroase. Ar vrea să 

se hrănească şi el cu fi rimiturile care cad de la masa bogatului.
În partea a doua, bogatul suferă chinuri grozave şi cere o picătură 

de apă.
Această inversare a locurilor constituie chiar momentul-cheie al 

povestirii. Dar nu este un element neobişnuit în predicile lui Isus (Luca 
6, 20-26). Flămânzii vor fi  săturaţi, cei sătui vor fl ămânzi, cei întristaţi 
se vor bucura, iar cei ce râd vor plânge. Cei respinşi vor fi  primiţi, iar 
cei primiţi vor fi  repudiaţi.

3. „În sânul lui Avraam”
 A fi  în sânul cuiva înseamnă a fi  aproape de cineva, a-i aparţine. În 

acest fel este descris Isus: „singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui” 
(Ioan 1,18).

4. Accentul pus pe Moise şi pe profeţi
Parabola se încheie cu două afi rmaţii care subliniază importanţa 

Cuvântului lui Dumnezeu: versetele 16, 29 şi 31.
Isus le demonstrează ucenicilor chiar prin Moise şi prin proroci 

că El este Hristosul lui Dumnezeu când li Se arată la doi dintre ei pe 
drumul spre Emaus (Luca 24,27).
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Lecţiile spirituale din parabolă
Lucrul cel mai important pentru noi este să înţelegem lecţiile spiri-

tuale pe care vrea să ni le dea Isus:

1. Nu este bine să avem o viaţă egoistă.
Deşi nu aceasta este principala morală a parabolei, este importantă. 

Indiferent cât de corectă este viaţa cuiva, dacă îi neglijează pe cei din 
jurul lui, se face vinovat.

2. Neprihănirea exterioară poate fi înşelătoare.
Isus spune parabola în contextul în care cei prezenţi se consideră 

neprihăniţi, dar, de fapt, nu sunt (vers. 15).
Criteriile neprihănirii nu sunt exterioare. Dumnezeu vede inima şi 

este mai important cum ne vede El, nu cum ne văd oamenii. 
S-ar putea ca unui om să-i meargă bine şi totuşi el să fi e departe 

de Dumnezeu, iar la sfârşit să fi e condamnat pentru viaţa dusă în 
ascuns.

3. Există o limită. După depăşirea ei nu mai există cale de 
întoarcere.

Parabola prezintă o situaţie ireversibilă. Când omul ajunge în 
punctul respectiv, nu mai există posibilitatea de a se întoarce.

În viaţă ni se oferă un timp anume pentru a ne pocăi, a crede şi 
a trăi în neprihănire. Dacă pierdem acest timp, nu mai avem cum să 
recuperăm ocaziile pierdute. Este posibil să ajungem în starea aceasta 
fără să ne dăm seama, pentru că nu păcatele grele ne fac să ajungem 
acolo, ci mândria, aroganţa şi egoismul.

4. Nimeni nu este mântuit pe baza apartenenţei lui.
Bogatul este fi ul lui Avraam. Dar acest lucru nu îl salvează.
Apartenenţa la o anumită biserică sau la poporul ales al lui Dum-

nezeu nu ne asigură mântuirea. Fiecare om în parte este mântuit 
datorită credinţei lui. Orice mândrie spirituală sau denominaţională 
este exclusă.
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5. Cel mai puternic argument în favoarea credinţei nu sunt 
minunile, ci Cuvântul.

Mulţi oameni caută minuni ca să se convingă că o credinţă sau 
alta este corectă. Isus spune că cel mai convingător argument este 
Cuvântul lui Dumnezeu: Moise şi profeţii. El modelează credinţa şi îi 
pregăteşte pe oameni pentru a fi  mântuiţi.

Concluzie
Parabola aceasta vorbeşte despre cea mai neplăcută surpriză pe 

care o poate avea vreun om – pierderea vieţii veşnice. Vor exista oa-
meni care se vor aştepta să fi e mântuiţi, dar care vor fi  consternaţi să 
constate că nu sunt. Scopul acestei parabole este acela de a ne feri de 
o astfel de surpriză.

În parabolele din capitolul 15 din Luca, există o descreştere treptată 
cu referire la posibilitatea mântuirii. La început este vorba despre 
o oaie pierdută şi o monedă care sunt găsite – un fi nal fericit; apoi, 
un fi u pierdut, dar care se întoarce – un fi nal fericit. În acelaşi timp, 
există un fi u care este pierdut în casa lui şi pe care tatăl îl roagă să se 
întoarcă – un posibil fi nal fericit, dar nu cunoaştem deznodământul. 
Mai departe, în parabola ispravnicului nedrept, întâlnim un om care 
profi tă de ultima şansă de a-şi reface viaţa – un fi nal fericit, realizat în 
ultima clipă. Însă în parabola aceasta, fi nalul este fatal: nicio şansă de 
întoarcere!

Aici este o avertizare cu privire la faptul că viaţa este scurtă.
Astăzi este momentul în care putem să ne pocăim, să ne consacrăm 

lui Dumnezeu şi să le slujim celor din jurul nostru. Suntem gata să fa-
cem aceste lucruri?

Întrebări şi activităţi
1. Realizaţi o versiune contemporană a acestei parabole.
2. De ce foloseşte Isus nişte imagini atât de neconforme cu realitatea 

în această parabolă?
3. Menţionaţi câteva nevoi ale societăţii, faţă de care biserica şi 

creştinii sunt indiferenţi.
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4. Care sunt lucrurile care îi desensibilizează pe creştini faţă de 
problemele societăţii?

5. Este moral să te bucuri când în lume sunt atât de mulţi oameni 
care suferă? Trebuie să ne simţim vinovaţi din cauză că avem de 
toate şi că suntem sănătoşi, în timp ce în jurul nostru sunt oameni 
săraci şi bolnavi?

6. Care sunt motivaţiile care duc la inversarea locurilor personajelor 
din parabolă?

7. Cum putem evita să ajungem în punctul de unde nu ne mai putem 
întoarce?

8. De ce este Cuvântul lui Dumnezeu un argument mai puternic în 
favoarea credinţei decât minunile?



HAR NEMERITAT
Greva muncitorilor în societatea democratică reprezintă o expre-

sie a simţului dreptăţii, dorinţa de a obţine salariul corect. Dar cine 
poate să spună care salariu este corect? Încercăm să găsim un crite-
riu pentru stabilirea lui, comparând un tip de muncă cu un alt tip de 
muncă şi un salariu cu un alt salariu. Pe de altă parte, unele activităţi 
sunt mai valoroase decât altele. În general, când se deschide discuţia 
despre remuneraţie, în noi se trezeşte simţul dreptăţii.

Tot la fel este şi atunci când citim parabola următoare, care este 
nu numai paradoxală. Este incredibilă şi, pentru unii oameni, chiar 
deranjantă.

Matei 20,1-6
Parabola aceasta nu ne vorbeşte numai despre dreptate, ci şi de-

spre har... Harul lui Dumnezeu îi derutează pe unii oameni, care nu pot 
să-l accepte. În ciuda acestui lucru, noi vom încerca să îl înţelegem.

Vineri 
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Iată câteva concluzii referitoare la harul lui Dumnezeu extrase din 
acest pasaj.

Harul lui Dumnezeu înseamnă slujire
La prima vedere, parabola nu pare a ne vorbi despre har, ci despre 

relaţia dintre muncă şi plată. Avem un gospodar care are nevoie de 
muncitori. El îi tocmeşte şi îi plăteşte. Face acest lucru de mai multe 
ori: la ora 6 dimineaţa, la ora 9 dimineaţa, la ora 12, la ora 3 după-
amiază, şi, în fi nal, la ora 5 după-amiază.

Prima impresie pe care o avem este că omul acesta are nevoie 
disperată de mână de lucru. S-ar părea că se afl ă în cea mai difi cilă 
perioadă a anului.

Însă, când ajungem la fi nalul parabolei, rămânem cu impresia 
că gospodarul nu depinde de lucrătorii lui. El este înfăţişat ca un 
binefăcător, care „are nevoie” de şomeri, ca să le poarte de grijă.

În Vechiul Testament, via este un simbol al lucrării lui Dumnezeu, 
al poporului lui Dumnezeu. De asemenea, Isus o foloseşte în câteva 
parabole.

Aşadar, Isus zugrăveşte tabloul unui Dumnezeu care cooptează 
oamenii în lucrarea Sa de mântuire, simbolizată aici printr-o vie 
uriaşă. Nu pentru că s-ar afl a într-o situaţie disperată şi pentru că ar 
avea nevoie de ajutorul cuiva, ci pentru că are încredere în noi ca 
să ne ofere acest privilegiu. El ne invită să primim mântuirea. Însă, 
odată cu aceasta, ne primeşte în echipa Sa de salvare. Nu este vorba 
de o activitate de genul „munceşti şi primeşti răsplata”. Asemenea 
invitaţiei, răsplata este şi ea expresia harului lui Dumnezeu. Acest lu-
cru ni-l transmite parabola. Deşi ni se prezintă o relaţie de tipul anga-
jator – angajat, la fi nal ni se arată clar că salariul nu este proporţional 
cu activitatea îndeplinită.

Harul lui Dumnezeu îi cuprinde pe toţi oamenii din toate timpurile
Situaţia descrisă în parabolă este întâlnită în multe ţări în zilele 

noastre. Oameni necalifi caţi, obişnuiţi cu munca grea, se adună în tr-un 
anumit loc şi aşteaptă să fi e tocmiţi. Deşi izvoarele istorice ne arată că 
în vremea lui Isus erau mulţi oameni fără lucru, este ciudat că acest 
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gospodar găseşte la orice oră din zi lucrători disponibili. Mai mult, cel 
mai ciudat este că, de fi ecare dată când vine, gospodarul îi angajează 
pe toţi oamenii pe care îi găseşte acolo, dar cu fi ecare ocazie mai apar 
încă muncitori disponibili.

Ne întrebăm împreună cu gospodarul: „De ce stau ei aici toată ziua 
fără lucru?” Iar răspunsul este că nimeni nu îi angajează (vers. 7). Poate 
că nu arătau prea bine, poate că nu păreau a fi   oameni de încredere. 
Poţi avea încredere în cineva care stă toată ziua şi care merge la lucru 
târziu, spre seară?

Cu toate acestea, gospodarul decide să îi ia la lucru chiar şi pe ei. 
(vers. 7)

Aşa lucrează Dumnezeu. El îi cheamă pe toţi: şi pe oamenii cei mai 
de încredere şi pe cei mai puţin demni de încredere şi pe cei mai ca-
pabili şi pe cei mai puţini capabili. Lucrarea lui Dumnezeu nu este un 
loc exclusiv pentru experţi, pentru genii, pentru specialişti. Toţi sunt 
invitaţi să slujească. Fiecare în parte şi în orice moment al vieţii.

Unii Îl cunosc pe Dumnezeu încă din copilărie, dar aşteaptă să iasă 
la pensie şi apoi să-I slujească. Alţii L-au descoperit la sfârşitul vieţii 
lor. Alţii Îl cunosc din copilărie şi tot de atunci Îi slujesc. Dorinţa lui 
Dumnezeu de a-i cuprinde pe toţi nu se schimbă şi nu ţine cont de 
vreme sau de vârstă.

Harul lui Dumnezeu îi cuprinde pe toţi în mod individual
Gospodarul merge singur să-şi găsească lucrători. Nu-l trimite pe 

ispravnic.
Tot la fel, harul lui Dumnezeu ne cheamă pe fi ecare în mod per-

sonal. Astfel, Dumnezeu îi oferă fi ecăruia în parte acest privilegiu.
Prima parte a acestei parabole ne prezintă câteva scene în care 

gospodarul vine şi tocmeşte lucrători. Deosebirea stă în înţelegerea 
pe care o încheie cu ei. Cu prima grupă de lucrători face un contract 
– un dinar pentru o zi de lucru. Este un salariu bun, probabil 30-40 
euro. Cu a doua şi a treia grupă face o înţelegere numai cu privire la 
salariu, iar pentru ultima grupă, numai o invitaţie.

Avem de a face deci cu o descreştere treptată. Ideea este probabil 
aceea de a realiza un contrast între prima grupă şi ultima grupă, idee 
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subliniată încă o dată în partea a doua, şi aceea de a ne pregăti pen-
tru surprizele ulterioare.

Partea a doua ne descoperă harul incredibil al lui Dumnezeu.

Harul lui Dumnezeu este incredibil
La evrei, plata se făcea la sfârşitul zilei de lucru. Erau oameni săraci 

care trăiau de pe o zi pe alta. Şi aici este vorba de acelaşi tip de plată.
Însă este destul de surprinzător.
Mai întâi, ne surprinde ordinea în care sunt chemaţi oamenii să-şi 

primească salariul.
Imaginaţi-vă scena: 50 de muncitori stau la rând. În frunte, se afl ă 

cei care au lucrat încă din zorii zilei. Ei sunt obosiţi, epuizaţi. Au îndu-
rat arşiţa zilei. Au lucrat din greu, doar cu mici pauze. Însă a meritat 
să facă efortul, fi indcă acum vor primii banii. Dar, înainte să îi ia, sunt 
supuşi unei umilinţe.

Ispravnicul ia lista şi începe să citească numele lucrătorilor. În loc 
să înceapă cu cei dintâi, începe cu cei din urmă. Cei dintâi trebuie 
să-şi aştepte rândul ca să ia plata. Dintr-odată bucuria le dispare. 
Devin nerăbdători.

A doua surpriză este plata primită de lucrătorii care au venit ul-
timii. Este aceeaşi sumă pe care o aşteaptă şi cei dintâi.

Acum, în sufl etul lor pătrunde o rază de speranţă. Dacă cei care au 
lucrat numai o oră, primesc 1 dinar, cât vor primi cei care au lucrat 11 
sau 12 ore? Este uşor de calculat: înmulţim orele lucrate cu 1 dinar şi 
obţinem o avere. Cel puţin o avere. Iar gospodarul pare a fi  un om de 
treabă.

Treptat, dezamăgirea revine cu şi mai mare forţă, când cei dintâi 
observă că toţi lucrătorii primesc aceeaşi sumă, indiferent de ora la 
care au fost tocmiţi. Când primesc tot un dinar, ei se înfurie, şi pe 
bună dreptate. Încep să cârtească. (vers. 10, 11)

Evident că, dacă ne punem în locul lor, le dăm dreptate. Munca lor 
de o zi întreagă, în condiţiile cele mai difi cile, nu se compară cu cea 
a lucrătorilor care au muncit doar o jumătate de zi, pe răcoare. Dacă 
trebuie să angajăm personal, probabil că nu vom proceda aşa.

Însă harul lui Dumnezeu ne înfurie.
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Unii cercetători caută o explicaţie care să-L justifi ce pe Dumne-
zeu, reprezentat aici de gospodar. Ei spun: lucrătorii din urmă sunt 
cei care salvează situaţia. Poate că recolta se strica, poate că urma 
să se schimbe vremea sau poate că venea Sabatul. Aportul celor 
din urmă este cel mai valoros, fi indcă fără ei lucrarea nu se poate 
încheia.

Alţii spun că, deşi cei din urmă au lucrat puţin timp, poate că au 
strâns aceeaşi recoltă ca şi cei dintâi. Poate că au strâns mai mult.

Acestea sunt câteva încercări de a îmblânzi efectul parabolei asu-
pra noastră. Însă Isus caută exact acest lucru. 

Harul lui Dumnezeu este în realitate diferit de cel pe care îl 
cunoaştem aici pe pământ. Ceea ce pare a fi  nedrept aici, nu este 
văzut aşa de Dumnezeu? Cine sunt păgubiţii în această situaţie? Este 
nedrept că nimeni nu a fost păgubit?

Acesta este paradoxul harului lui Dumnezeu. Pare a fi  nedrept, 
însă, de fapt, harul este o manifestare a generozităţii.

Vers. 13,14,15
Nimeni nu este păgubit, sunt numai câştigători.

Harul lui Dumnezeu pune semnul egal între oameni
Cea mai mare ofensă faţă de lucrătorii dintâi este aceea că se pune 

semnul egal între ei şi cei de pe urmă.
Vers.12
Este absurd. Putem să îi comparăm pe cei dintâi cu cei de pe urmă? 

Ei au lucrat cu seriozitate, au sacrifi cat totul ca să lucreze bine. Ei au 
lucrat mai mult şi mai bine. În fi nal, ei sunt comparaţi cu cei care au 
stat toată ziua la umbră şi care nu au fost tocmiţi de nimeni.

Au ei dreptate când spun că există o deosebire între ei şi cei din 
urmă? Au dreptate când spun că au mai multe merite? Absolut.

Însă gospodarul îi tratează la fel ca pe cei de pe urmă, fără să îi 
păgubească însă.

Parabola aceasta ne vorbeşte despre harul lui Dumnezeu care îi 
tratează pe toţi la fel în lucrarea Sa, în privinţa răsplătirii. Unii creştini 
sunt foarte talentaţi şi fac multe lucruri în biserică. Alţii îndeplinesc sar-
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cini care par neînsemnate. Unii şi-au dedicat toată viaţa slujirii şi sacrifi -
ciului de sine, alţii au crezut cu puţin înainte de a-şi încheia viaţa. Toţi 
sunt la fel prin harul lui Dumnezeu. Cei care au lucrat mai mult şi care 
se consideră mai capabili şi mai merituoşi, consideră că este greu de 
acceptat această idee. Fiindcă în lumea noastră nu este aşa.

Însă în Împărăţia lui Dumnezeu nu este loc pentru comparaţii şi 
pentru competiţie. Dacă vom începe să ne comparăm unii cu alţii, 
vom începe să ne invidiem şi să ne criticăm, în loc să ne unim efortu-
rile de a face lucrarea.

De ce pune harul lui Dumnezeu semnul egal între oameni?
Fiindcă meritele oamenilor sunt insufi ciente. Orice am face nu este su-

fi cient pentru mântuirea noastră. Din acest motiv, primim aceeaşi răsplată. 
Este aceeaşi pentru toţi, fi indcă toţi avem nevoie de harul lui Dumnezeu.

Dacă te aştepţi să primeşti un salariu mai mare pentru că ai lucrat 
mai mult, te afl i în altă vie. În via lui Dumnezeu, acest principiu nu 
este valabil.

Atunci, de ce să ne chinuim să muncim mai mult, de ce să nu fi m 
la fel ca lucrătorii din urmă din această parabolă?

Pentru că slujirea aduce mulţumire şi bucurie. Încearcă şi vei 
înţelege de ce.

Harul lui Dumnezeu întoarce lucrurile cu susul în jos
Parabola noastră începe cu o frază care este reluată la fi nal într-o 

formă inversată:
Vers. 19,30 şi 20,16
Ce înseamnă aceste afi rmaţii? Iată câteva semnifi caţii:
În primul rând, în Împărăţia lui Dumnezeu, a fi  cel dintâi înseamnă 

a fi  slujitor.
Vers. 26, 27
În al doilea rând, nimeni nu este privilegiat sau avantajat în lu-

crarea lui Dumnezeu. Mama lui Iacov şi Ioan dorea ca fi ii ei să stea 
la dreapta şi la stânga lui Isus, însă El îi răspunde că această decizie Îi 
aparţine Atotputernicului Dumnezeu şi nu este infl uenţată de merite, 
privilegii, legături de familie etc.
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În al treilea rând, mulţi oameni care şi-au dedicat toată viaţa lui 
Dumnezeu, împotrivindu-se păcatului, rugându-se, adoptând dieta 
vegetariană şi abstinenţa pot ajunge să fi e cei de pe urmă. Invers, cei 
care păreau slabi şi care au căzut deseori, pot ajunge cei dintâi, din 
cauza umilinţei şi pocăinţei lor sincere.

Isus inversează această frază din Matei 19,30 în 20,16. Poate că 
acum eşti cel dintâi, dar poţi să ajungi cel din urmă. Acest lucru nu 
este atât de teribil, fi indcă tot aşa cum devii cel din urmă, poţi deveni 
cel dintâi.

Concluzie
Harul lui Dumnezeu te invită să te implici în lucrare. Răsplata 

este mare – viaţa veşnică. Dar toţi o primesc la fel. Dacă te aştepţi să 
primeşti onoruri speciale, nu vei găsi aşa ceva acolo. Eforturile tale 
sunt considerate a fi  identice cu ale altora şi vei primi la fel ca ei. Acest 
lucru te va înfuria. Poate că te vei simţi nedreptăţit. Însă răsplata este 
de aşa natură, încât nu vei putea să o câştigi niciodată prin realizările 
tale. Este un dar. Lucrarea în ea însăşi este un dar care îţi aduce 
mulţumire şi bucurie. Iar Stăpânul care te invită este cel mai bun şi cel 
mai generos gospodar.

Ai încredere în El şi implică-te!

Întrebări şi activităţi
1. Prezintă versiunea personală a acestei parabole.
2. Este harul lui Dumnezeu nedrept? De ce?
3. Faptul că răsplata este aceeaşi pentru toţi creştinii te îngrijorează? 

De ce?
4. Care sunt motivele pentru care să slujim dacă răsplata este 

aceeaşi?
5. Cum înţelegi versetul care spune că cei de pe urmă vor fi  cei 

dintâi?
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MAI ESTE LOC

Luca 14,15-24
Parabola aceasta sună foarte ciudat şi neobişnuit pentru gândi-

rea modernă. În concepţia noastră, Dumnezeu şi Împărăţia Sa nu au 
nimic în comun cu un ospăţ. Putem să acceptăm că El este Dătătorul 
Legii, Judecătorul, Tatăl, chiar şi Prietenul nostru. Dar nu ni-L putem 
imagina ca pe o persoană care organizează cele mai bune petreceri. 
Nicidecum!

Cu toate acestea, cei care Îl ascultau pe Isus au fost surprinşi de un 
alt lucru: de refuzul invitaţilor de a participa la ospăţ. Încercările lor 
de a se scuza sunt lipsite de noimă. La fel sunt şi motivele pe care le 
prezintă.

Pentru ascultătorii lui Isus, punctul culminant al parabolei, în care 
oaspeţii nobili şi cu vază sunt înlocuiţi cu cerşetorii şi cu şchiopii, este 
neaşteptat.

Al doilea sabat
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Cadrul în care Îl găsim pe Isus este unul festiv. El fusese invitat să 
ia masa în casa unui fariseu. Sunt numai oaspeţi de seamă. Mâncare 
este din belşug. Isus vindecă (vers. 4) şi dă învăţătură (vers. 5; 7-11; 
12-14). Unul dintre cei prezenţi, încântat de toate şi în primul rând, de 
cuvintele lui Isus privitoare la înviere (vers. 12-14), exclamă: „Ferice de 
acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!”

Aceste cuvinte Îi oferă lui Isus ocazia de a spune o parabolă.
Este incredibil ca, odată ajunşi în Împărăţia lui Dumnezeu, să 

participăm şi la un ospăţ organizat de El! Însă aceasta depinde de 
răspunsul pe care îl dăm astăzi la invitaţia Sa.

Vestea bună este că şi voi aţi fost invitaţi. Alegerea de a participa 
vă aparţine.

Să privim acum la invitaţia pe care ne-a făcut-o Dumnezeu.

Cea mai importantă invitaţie – vers. 16

Parabola vorbeşte despre un om foarte bogat, care a organizat un 
mare ospăţ. Pentru a ne da seama de proporţiile acestui eveniment, 
trebuie să citim a doua parte a povestirii, în care observăm că, deşi 
veniseră mulţi oameni, în casă mai era încă sufi cient loc.

Isus compară Împărăţia lui Dumnezeu cu cel mai însemnat şi mai 
măreţ eveniment de pe pământ, pe care şi-l poate imagina vreun 
om.

Tradiţia creştină obişnuieşte să facă o distincţie strictă între cele 
spirituale şi cele materiale, între cele lumeşti şi cele religioase.

Din acest motiv, compararea Împărăţiei lui Dumnezeu cu un ospăţ 
este paradoxală. Însă tabloul zugrăvit aici de Isus nu este străin de 
contextul Vechiului Testament şi de concepţia ascultătorilor Lui.

Isaia scria: „Domnul oştirilor pregăteşte tuturor popoarelor, pe 
muntele acesta, un ospăţ de bucate gustoase, un ospăţ de vinuri 
vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi şi lim-
pezite” (Is. 25,6).

Evreii se aşteaptă ca Împărăţia lui Dumnezeu să înceapă cu un 
mare ospăţ, organizat de Domnul. Acolo vor mânca ceea ce ei numesc 
„pâinea Împărăţiei” şi „pâinea lumii viitoare”. În plus, pe masă vor fi  
cărnuri, peşte, mult vin şi tot felul de fructe delicioase.
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Concepţia noastră este poate mai spirituală. Dar şi ea include lu-
crurile cele mai frumoase, mai măreţe şi mai alese pe care ni le putem 
imagina.

Ospăţul acesta va fi  totuşi cel mai mare, nu datorită aranjamente-
lor bogate şi impresionante, ci datorită motivului pentru care a fost 
organizat: mântuirea omenirii din păcat.

Acesta este într-adevăr cel mai măreţ motiv, iar preţul plătit este 
imens: jertfa lui Isus Hristos pe cruce. Dacă ziua de naştere sau căsătoria 
cuiva sunt motivaţii sufi cient de bune pentru a organiza o sărbătoare, 
gândiţi-vă cât de întemeiată este motivaţia pentru sărbătoarea ce va 
avea loc în Împărăţia lui Dumnezeu.

Vreţi să participaţi şi voi la acest ospăţ? Vă întrebaţi cum? Şi voi 
sunteţi invitaţi. Nu ştiaţi? Trebuie doar să acceptaţi invitaţia.

Cea mai dispreţuită invitaţie – vers. 18-20

Pentru a înţelege ce se petrece în această povestire, trebuie să ştim 
cum aveau loc ospeţele în vremea lui Isus. În unele ţări din Orientul 
Mijlociu mai există încă acest obicei.

Se organizau seri festive la care participau numai bărbaţi din 
aceeaşi clasă socială. De obicei, ospeţele aveau loc la sfârşitul unei 
zile de lucru. Invitaţia se făcea în două etape. Cu câteva zile înainte 
de eveniment, oaspeţii erau invitaţi şi acceptau invitaţia. În ziua eve-
nimentului, când toate erau pregătite, oaspeţii erau anunţaţi din nou 
să vină pentru ca petrecerea să poată începe.

Pentru a organiza astfel de sărbători erau necesare multe pregătiri 
şi mulţi bani. Încercaţi să vă imaginaţi atmosfera: mesele sunt încărcate 
cu mâncare şi băutură. Slujitorii sunt îmbrăcaţi în haine curate şi sunt 
gata să îndeplinească poruncile stăpânului casei sau să răspundă la 
chemările musafi rilor. Muzicanţii îşi acordează instrumentele. Sala 
este împodobită cu baloane, ghirlande şi fl ori.

Totul este gata, numai că oaspeţii n-au sosit.
A venit şi ora când trebuie să sosească. Slujitorul este trimis să-i 

cheme. Sunt aşteptaţi să apară din moment în moment, însă sluji-
torul se întoarce cu veşti rele. Oaspeţii au refuzat invitaţia.
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Situaţia descrisă de Isus aici este cu adevărat absurdă. Nu este po-
sibil să se întâmple aşa ceva. În realitate, invitaţia nu este acceptată în 
ultimul moment, ci a fost deja acceptată cu câteva zile înainte, atunci 
când a fost făcută. Ospăţul este organizat în funcţie de câţi oameni au 
acceptat invitaţia şi fi ecare are un loc rezervat. Numai o situaţie deose-
bit de urgentă putea servi drept scuză pentru a nu participa. Toate scu-
zele neîntemeiate ar fi  însemnat luarea în derâdere şi umilirea gazdei.

În acest caz, lucrul ciudat este că toţi, fără excepţie, încep să aducă 
scuze şi să respingă invitaţia. Dar ceea ce face ca ofensa să fi e şi mai 
mare şi deosebit de gravă sunt motivele pentru care nu vor să vină.

Primul dintre ei şi-a cumpărat un teren şi trebuie să se ducă să-l 
vadă. Dar cum l-a cumpărat fără să-l vadă mai întâi? Cumpără cine-
va un apartament fără să-l vadă? Chiar dacă are o explicaţie pentru 
această situaţie, seara nu este un moment tocmai potrivit pentru aşa 
ceva.

La fel se întâmplă cu al doilea invitat – nu este posibil să cumperi 
câteva perechi de boi şi de-abia după ce i-ai plătit să îi încerci. Este ca 
şi cum ai cumpăra o maşină şi abia după aceea ai încerca-o.

Scuza celui de-al treilea este cea mai întemeiată: s-a căsătorit. El a 
ales o zi foarte potrivită pentru nuntă, având în vedere faptul că deja 
acceptase invitaţia de a participa la ospăţ.

Motivele pe care le-au invocat invitaţii sunt foarte neconvingătoare. 
Este evidentă încercarea lor de a scăpa. Cu orice chip, ei încearcă să 
arate că sărbătoarea nu îi interesează şi cu atât mai puţin persoana 
care o organizează.

Rabinii evrei care Îl aşteptau pe Mesia şi care au respins lu-
crarea lui Isus intră în categoria acestor invitaţi care refuză să parti-
cipe la sărbătoare. Am putea noi, creştinii, să ne afl ăm într-o situaţie 
asemănătoare? Am fost invitaţi, am acceptat invitaţia, am crezut 
şi ne-am botezat. Cu toate acestea, am putea şi noi să refuzăm să 
participăm la sărbătoarea mântuirii?

Gândiţi-vă la lucrurile care sunt mai importante în viaţa noastră 
decât Dumnezeu. O, sunt lucruri serioase: educaţia, cariera, afacerea, 
banii, relaţiile. Dar, dacă suntem sinceri cu noi înşine, vom admite că 
adevărata motivaţie a refuzului este aceea că nu ne place sărbătoarea 
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şi nici Cel care o organizează. Preferăm să ne trăim viaţa fără să ajun-
gem să Îl cunoaştem mai bine.

Este paradoxal că cea mai importantă invitaţie este şi cea mai 
refuzată.

Ce se întâmplă mai departe în parabolă? Vedem că refuzul 
musafi rilor nu anulează sărbătoarea. Aici ajungem la o altă trăsătură 
unică a invitaţiei la ospăţul ceresc.

Cea mai nemeritată invitaţie – vers. 21-24

Imaginaţi-vă cum se simte gazda când afl ă despre refuzul 
musafi rilor. Isus a spus că stăpânul s-a mâniat. Cheltuielile au fost 
mari, dar invitaţii nu au vrut să vină. Carnea pregătită, fructele şi vinul 
– toate trebuie aruncate.

Nu, nu vor fi  aruncate! Ospăţul va avea totuşi loc. Dacă cei vrednici 
să ia parte nu au vrut să vină, atunci vor fi  invitaţi cei nevrednici.

Atmosfera este uimitoare. Pe de o parte, lux, abundenţă, tacâmuri 
scumpe, farfurii alese, decoraţiuni frumoase şi scumpe. Pe de alta, la 
masă se afl ă săraci, cerşetori, vagabonzi. Sunt murdari, miros urât, au 
picioarele goale, sunt îmbrăcaţi în zdrenţe. Locul lor nu este acolo. 
Însă acum ospăţul este dat pentru ei. Alţii, mai vrednici, ar fi  trebuit 
să fi e acolo. La începutul parabolei, avem impresia că este vorba de o 
invitaţie specială, pentru nişte oaspeţi deosebiţi. Dar la fi nalul parabo-
lei, afl ăm că niciunul dintre aceşti oaspeţi deosebiţi nu participă la 
ospăţ.

Locurile limitate de la începutul parabolei contrastează cu spaţiul 
imens din casa gazdei despre care se vorbeşte în fi nal. Este loc pentru 
toţi cei care acceptă să vină la masă.

Invitaţia de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu nu este oferită 
pe baza meritelor. Nimeni nu o merită. Dacă liderii spirituali sunt 
consideraţi a fi  nevrednici, cu cât mai nevrednici sunt cei neiniţiaţi în 
lucrurile spirituale. Însă cei care participă la masa lui Dumnezeu nu 
sunt cei vrednici, ci aceia care acceptă să participe.

Sună paradoxal, însă cei care se socoteau vrednici, au ajuns 
la un moment dat la concluzia că sărbătoarea nu este pe măsura 
importanţei lor.
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Concluzie
Invitaţia pe care ne-o adresează Dumnezeu de a face parte din 

Împărăţia Sa este cea mai importantă, totuşi, cea mai refuzată, dar şi 
cea mai nemeritată invitaţie.

„Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!”
Vă doriţi mult să faceţi parte dintre aceşti fericiţi care vor fi  prezenţi 

la ospăţul lui Dumnezeu? Încercaţi să vă imaginaţi măreţia lui şi ferici-
rea pe care o veţi trăi când vă veţi afl a acolo? Este mintea voastră 
plină de aceste gânduri?

Există lucruri pe care le consideraţi mai importante decât această 
sărbătoare? Care a fost ultima scuză pe care aţi adus-o pentru a re-
fuza să participaţi? A fost sufi cient de serioasă şi de întemeiată?

Isus vă invită astăzi să vă organizaţi priorităţile şi să participaţi la 
sărbătoarea mântuirii. Vestea cea mai bună este că în sala de ospăţ 
mai este încă sufi cient loc. Dumnezeu vă invită să intraţi la sărbătoare 
şi să vă bucuraţi.

Nu sunteţi vrednici, dar niciun om nu este vrednic . Dacă acceptaţi 
şi dacă veniţi, veţi fi  fericiţi. Sărbătoarea este pentru voi!

Întrebări şi activităţi 
1. Propuneţi o versiune modernă a acestei parabole.
2. Folosiţi-vă imaginaţia şi descrieţi masa festivă care va avea loc în 

ceruri.
3. De ce devin lucrurile neimportante din viaţă motive pentru a 

refuza invitaţia lui Dumnezeu?
4. Ce înseamnă în mod practic să acceptaţi invitaţia? Ce anume tre-

buie să faceţi zilnic? În ce sens va fi  viaţa voastră altfel după accep-
tarea acestei invitaţii?  












