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Evanghelia după Luca
IMAGINEA DE ANSAMBLU

Înainte de a începe să citeș� versetele care formează textul biblic din Luca 12, 
familiarizează-te cu imaginea de ansamblu a Evangheliei după Luca .

ź Prefața 1:1-4
ź Nașterea și copilăria 1:5-2:52
ź Lucrarea lui Ioan Botezătorul 3:1-20
ź Începutul lucrării lui Isus 3:21-4:13
ź Lucrarea lui Isus în Galileea 4:14-9:50
ź Drumul din Galileea spre Ierusalim 9:51-19:44
ź Lucrarea lui Isus în Ierusalim 19:45-21:38
ź Crucificarea și învierea 22:1-24:49
ź Epilogul 24:50-53

Este important să observăm că cea mai consistentă parte a Evangheliei după 
Luca, din punct de vedere can�ta�v, este secțiunea care prezintă drumul spre 
Ierusalim. Metafora drumului, a căii este importantă pentru Luca, el numind 
întreaga credință creș�nă „Calea” (vezi Fapte 9:2; 22:4; 24:22; compară și cu 
Ioan 14:6). Calea credinței este calea uceniciei, calea crucii...

SĂ NE REAMINTIM! Ce înseamnă... 

Ascultă cuvintele lui Hristos 

              (prin ci�re, studiu, predici, singur și în adunare)

Corectează ce nu se potrivește cu caracterul lui Hristos 

              (prin sfat, mustrare, ucenic 1:1)

Urmărește să aplici zilnic învățătura lui Hristos 

              (prin discipline spirituale, fapte, slujire) 

Luptă pentru transformarea altora după chipul lui Hristos 

              (prin evanghelizare, ucenicizare)

ACUL de gravură al lui LUCALECȚIA 55 

Acul de gravură

„Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, 
până va lua Hristos chip în voi!” (Galateni 4:19). 



Luca 12:1-59 - O privire de ansamblu

Citește Luca 12 integral, pentru a-ți forma o imagine de ansamblu asupra 
întregului capitol, înainte de a studia paragraf cu paragraf și verset cu verset.

Luca 12:1-12 În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că 
se călcau unii pe alții, Isus a început să spună ucenicilor Săi: „Mai întâi de 
toate,  de aluatul Fariseilor, care este . Nu este nimic păziți-vă fățărnicia
acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut. De 
aceea, orice ați spus la întuneric, va fi auzit la lumină; și orice ați grăit la 
ureche, în odăițe, va fi ves�t de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii 
Mei:  de cei ce ucid trupul, și după aceea nu mai pot face Să nu vă temeți
nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. de Acela care, după ce a Temeți-vă 
ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeți. Nu se 
vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși, nici una din ele nu este uitată 
înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu 
vă temeți: voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun: pe orișicine 
Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea 
îngerilor lui Dumnezeu; dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, va 
fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva 
Fiului omului, i se va ierta; dar oricui va huli împotriva , nu i se va Duhului Sfânt
ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor, și înaintea 
stăpânirilor, , cum veți răspunde pentru apărarea voastră, să nu vă îngrijorați
nici ce veți vorbi; căci  vă va învăța chiar în ceasul acela ce va Duhul Sfânt
trebui să vorbiți.”

Luca 12:13-21 Unul din mulțime a zis lui Isus: „Învățătorule, spune fratelui 
meu să împartă cu mine moștenirea noastră.” „Omule”, i-a răspuns Isus, 
„cine M-a pus pe Mine judecător sau împărțitor peste voi?” Apoi le-a zis: 
„Vedeți și  de orice fel de lăcomie de bani; căci viața cuiva nu stă în păziți-vă
belșugul avuției lui.” Și le-a spus pilda aceasta: „Țarina unui om bogat rodise 
mult. Și el se gândea în sine, și zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde 
să-mi strâng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele, și 
voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile 
mele; și voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru 
mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te!” Dar Dumnezeu i-a 
zis: „ Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul; și Nebunule! 
lucrurile, pe care le-ai pregă�t, ale cui vor fi?” Tot așa este și cu cel ce își adună 
comori pentru el, și nu se îmbogățește față de Dumnezeu.”
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Luca 12:22-34 Isus a zis apoi ucenicilor Săi: „De aceea vă spun: Nu vă 
îngrijorați, cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu 
privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult 
decât hrana, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea.  cu băgare de Uitați-vă
seamă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar: și 
totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările! Și 
apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la 
lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce 
vă mai îngrijorați de celelalte?  cum cresc crinii: Uitați-vă cu băgare de seamă
ei nu torc, nici nu țes: totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost 
îmbrăcat ca unul din ei. Dacă as�el îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este 
pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe 
voi, puțin credincioșilor? Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, și nu vă 
frământați mintea. Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl 
vostru ș�e că aveți trebuință de ele.  lui Căutați mai întâi Împărăția
Dumnezeu, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. , turmă  Nu te teme
mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăția. ce aveți și dați Vindeți 
milostenie. Faceți-vă rost de pungi, care nu se învechesc, o comoară nesecată 
în ceruri, unde nu se apropie hoțul, și unde nu roade molia. Căci unde este 
comoara inima voastră, acolo este și  voastră.

Luca 12:35-48 Mijlocul  încins, și făcliile aprinse. Și  ca niște să vă fie să fiți
oameni, care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i 
deschidă îndată, când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia, pe care 
stăpânul îi va găsi  la venirea lui! Adevărat vă spun, că el se va încinge,  veghind
îi va pune să șadă la masă, și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua 
strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va 
găsi ! Să ș�ți bine că, dacă ar ș� stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, veghind
ar veghea fiți gata, și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi dar , căci Fiul omului va 
veni în ceasul în care nu vă gândiți.” „Doamne”, I-a zis Petru, „pentru noi spui 
pilda aceasta sau pentru toți?” Și Domnul a zis: „Cine este ispravnicul 
credincios și înțelept, pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le 
dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela, pe care 
stăpânul, la venirea lui, îl va găsi ! Adevărat vă spun, că îl va pune făcând așa
peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela  în inima lui: „Stăpânul meu  zice
zăbovește să vină”; dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, 
să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se 
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așteaptă, și în ceasul în care nu ș�e, și-l va tăia în bucăți; și soarta lui va fi 
soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela, care a ș�ut 
voia stăpânului său, și nu s-a pregă�t deloc, și n-a lucrat după voia lui, va fi 
bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a ș�ut-o, și a făcut lucruri vrednice de 
lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; și cui 
i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult.

Luca 12:49-53 Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Și ce vreau decât să fie 
aprins chiar acum! Am un botez cu care trebuie să fiu botezat, și cât de mult 
doresc să se îndeplinească! Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu 
vă spun: nu; ci mai degrabă . Căci, de acum înainte, din cinci, care dezbinare
vor fi într-o casă, trei vor fi  împotriva a doi, și doi împotriva a trei. dezbinați
Tatăl va fi  împotriva fiului, și fiul împotriva tatălui; mama împotriva dezbinat
fiicei, și fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii, și nora împotriva 
soacrei.”

Luca 12:54-59 El a mai zis noroadelor: „Când vedeți un ridicându-se la nor 
apus, îndată ziceți: „Vine .” Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând ploaia
vântul de la miazăzi, ziceți: „Are să fie ” Și așa se întâmplă. , zăduf. Fățarnicilor
fața pământului și a cerului ș�ți s-o deosebiți:   cum de n-o vremea aceasta
deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Când te duci cu 
pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el; ca nu cumva 
să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna 
temnicerului, și temnicerul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de 
acolo, până nu vei plă� și cel mai de pe urmă bănuț.”

Luca 12:1-59 - Cu�a biblică de rezonanță
Acest capitol începe cu aver�zarea Mântuitorului adresată ucenicilor: 
„Păziți-vă de aluatul fariseilor... fățărnicia!” și se încheie cu acuzația adresată 
poporului: „Fățarnicilor!”. Încă din vremea lui Isaia, Dumnezeu aver�zează: 
„Poporul acesta Mă cinstește cu gura... dar inima lui este departe de Mine.” 
(Isaia 29:13). Această duplicitate anulează orice șansă de pocăință, 
inoculează frica de a nu fi descoperit și atrage în final judecata. Isus își 
încurajează ucenicii la o viață detașată de grijile pământeș�, dedicată cu 
prioritate Împărăției, veghind și slujind în așteptarea Stăpânului, plă�nd 
prețul uceniciei. Doar așa dovedesc că discern vremurile!
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Textul biblic - Luca 12:1-12 

În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii 
pe alții, Isus a început să spună ucenicilor Săi: „Mai întâi de toate,  de păziți-vă
aluatul Fariseilor, care este . Nu este nimic acoperit, care nu va fi fățărnicia
descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la 
întuneric, va fi auzit la lumină; și orice ați grăit la ureche, în odăițe, va fi ves�t 
de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii Mei:  de cei Să nu vă temeți
ce ucid trupul, și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă 
temeți. de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în Temeți-vă 
gheenă; da, vă spun, de El să vă temeți. Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi 
bani? Totuși, nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar 
perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci : voi sunteți mai de să nu vă temeți
preț decât multe vrăbii. Eu vă spun: pe orișicine Mă va mărturisi înaintea 
oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu; dar 
cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea 
îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, i se va ierta; 
dar oricui va huli împotriva , nu i se va ierta. Când vă vor duce Duhului Sfânt
înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor, și înaintea stăpânirilor, să nu vă 
îngrijorați, cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi; căci 
Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți.”

Citește cu atenție Luca 12:1-12 și observă aver�smentele pe care Isus le 
adresează ucenicilor Lui. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Corelează cu alte pasaje biblice care vorbesc despre fățărnicie și notează 
câteva aplicații pe care să le împărtășeș� cu grupul.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ
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De cine trebuie să ne temem și de ce, conform spuselor Mântuitorului? De 
cine n-ar trebui să ne temem, conform acestui pasaj?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Corelează cu alte pasaje biblice care vorbesc despre frica de Dumnezeu și 
frica de oameni, apoi notează câteva aplicații relevante despre frică pe care 
să le împărtășeș� grupului.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Notează mai jos adevărul din text despre rolul Duhului Sfânt în mărturisirea 
creș�nului, mai ales atunci când trebuie să dea socoteală de credința lui. 
Corelează și cu alte pasaje care au aceeași temă.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este urmarea împotrivirii față de mărturia Duhului Sfânt prin ucenicii lui 
Isus? Corelează cu celelalte pasaje care amintesc hulirea Duhului Sfânt? Ce 
observi compara�v cu textul lui Luca?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce nu este cale de iertare pentru cel ce se împotrivește mărturiei Duhului 
Sfânt despre Isus prin Biserica Lui? Scrie câteva aplicații și discutați-le la grup.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Întrebări și aplicații de discutat în grup

Cum se poate manifesta ipocrizia la noi, ucenicii de astăzi? Care sunt 
consecințele ipocriziei pocăiților? Dați exemple și găsiți an�dotul biblic 
pentru ipocrizie. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Discutați despre frica de Dumnezeu și frica de oameni despre care vorbește 
Isus în pasajul studiat: cauze și remedii biblice. Cum aplicăm?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Discutați și aplicați adevărul despre rolul Duhului Sfânt, atât în mărturisirea 
ucenicului, cât și în pedepsirea celui care se împotrivește mărturiei lui despre 
Isus. Cum aplicăm?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



Luca  O privire de ansamblu12:13-21
Cei mai mulți credincioși cunosc parabola bogatului căruia i-a rodit ogorul, 
dar nu ș�u și contextul în care o spune Domnul Isus. Această pildă este spusă 
de Mântuitorul unui om din mulțime care L-a întrerupt în �mp ce îi învăța pe 
ucenici despre îngrijoarare. Înainte și după acest paragraf este scris 
îndemnul: „Nu vă îngrijorați!” (Luca 12:11, 22). Acumularea de resurse este o 
dovadă de egoism și de îngrijorare. Este o nebunie să aduni din ce în ce mai 
mult, crezând că as�el te vei îngrijora din ce în ce mai puțin. Se va întâmpla 
exact invers. An�dotul pentru îngrijorare este încrederea în Dumnezeu și 
dărnicia, nu acumularea și lăcomia.

Luca  Cu�a biblică de rezonanță12:13-21
Împărțirea moștenirii, dreptul întâiului născut și alte reglementări în acest 
domeniu erau s�pulate în Lege (Deut. 21:15-17), dar probabil că acest om din 
mulțime, care Îl întrerupe brusc pe Mântuitorul, nu accepta autoritatea Legii 
și cere intervenția lui Isus. Se poate deduce că era nemulțumit de împărțirea 
făcută, iar răspunsul Domnului dă pe față lăcomia din inima lui. Vechiul 
Testament aver�zează împotriva lăcomiei și a atașamentului de bogății, dar 
se pare că și aceste învățături erau străine sau respinse de acest anonim din 
mulțime (Ps. 62:10; Prov. 23:4-5). 

Textul biblic - Luca 12:13-21 
Unul din mulțime a zis lui Isus: „Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu 
mine moștenirea noastră.” „Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine 
judecător sau împărțitor peste voi?” Apoi le-a zis: „Vedeți și  de orice păziți-vă
fel de lăcomie de bani; căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.” Și le-a 
spus pilda aceasta: „Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine, 
și zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” 
„Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele, și voi zidi altele mai mari; 
acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele; și voi zice sufletului 
meu: „Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește-te, 
mănâncă, bea și înveselește-te!” Dar Dumnezeu i-a zis: „ Chiar în Nebunule! 
noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul; și lucrurile, pe care le-ai pregă�t, 
ale cui vor fi?” Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el, și nu se 
îmbogățește față de Dumnezeu.”
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Care este preocuparea din mintea ascultătorului care îl întrerupe pe Isus când 
vorbește despre Duhul Sfânt?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Observă răspunsul dat de Isus omului și apoi ucenicilor. Ce poți învăța din cele 
două răspunsuri?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este învățătura din pilda bogatului căruia i-a rodit țarina?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

În ce constă nebunia acelui om?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce este lăcomia de bani despre care vorbește Isus? Cum te poți păzi de ea?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce legătură crezi că este între lăcomie și îngrijorare? Argumentează.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce crezi că înseamnă cuvintele: „nu se îmbogățește față de Dumnezeu”?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ
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Întrebări și aplicații de discutat în grup

De ce se întâmplă uneori să asculți o predică despre cele duhovniceș�, iar 
mintea ta să se gândească la cele pământeș�? Dă un exemplu din viața ta.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce adevărurile Scripturii pe care le ș�m nu rezolvă problemele noastre 
relaționale (vezi „împărțirea moștenirii”)? Dă exemple și discutați. Corelează 
cu Epistola către Filimon.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum se manifestă astăzi în viața noastră de ucenici mentalitatea egoistă și 
lăcomia bogatului?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce înseamnă cuvintele lui Isus: „Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui”? 
Dar în ce stă viața cuiva? Cum se aplică acest adevăr?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum ne putem îmbogăți față de Dumnezeu în mod prac�c? Ce aplicații 
concrete putem face săptămâna aceasta?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum a influențat ce „gândea în sine” bogatul acțiunile și des�nul lui veșnic? 
Ce legătură este între mentalitate, acțiuni, des�n veșnic? Cum aplicăm azi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



Luca 12:22-34 O privire de ansamblu
Isus își con�nuă lecția despre îngrijorare cu ucenicii Lui, după paranteza 
provocată de omul frământat de moștenire când Isus vorbea de Duhul Sfânt. 
Pilda bogatului este inserată doar de Luca în predica lui Isus despre 
îngrijorare, pe care Matei o relatează în Predica de pe munte. Spre deosebire 
de bogat, care era îngrijorat de cât a secerat, de grânare și cămări, corbii 
trăiesc fără griji. Care este secretul lor? Dumnezeu îi hrănește. Și dacă pe ei îi 
hrănește, cu atât mai mult se va îngriji de noi, care suntem mult mai de preț 
decât păsările. Isus prin această argumentare transformă gândirea de „�pul 
bogatului” în gândirea de „�pul corbului”. Această gândire transformă 
îngrijorarea în încredere. Modul în care vedem realitatea ne influențează 
starea inimii: îngrijorată sau încrezătoare. De aceea, Isus spune: Uitați-vă cu 
băgare de seamă... la corbi, la crini, la Creator. Consecința? Nu vă veți mai 
îngrijora, ci veți căuta mai întâi Împărăția lui Dumnezeu.

Luca 12:22-34 Cu�a biblică de rezonanță
Mântuitorul face apel la ceva foarte comun și cunoscut pentru audiența Lui: 
florile de pe câmp, păsările cerului, argumente logice și biblice. Scopul 
acestora era scopul oricărui rabin: să educe gândirea discipolilor. Dumnezeul 
evreilor era Creatorul, dar și Susținătorul vieții. Era absurd să crezi că 
Dumnezeu a putut crea lumea din nimic, dar să nu poți crede că El o poate 
hrăni prin ceea ce este deja creat. „Domnul este păstorul meu; nu voi duce 
lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă.” 
(Psalmul 23:1-2). David L-a cunoscut pe Dumnezeu ca susținător al vieții, a 
experimentat providența Lui și s-a încrezut deplin în El. Când toți erau 
îngrijorați de Goliat, David este plin de încredere în Dumnezeu. Ce făcea 
diferența? Ochiul lui David cu care se uita la creație și prin care Îl vedea pe 
Creator. 
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Textul biblic - Luca 12:22-34
Isus a zis apoi ucenicilor Săi: „De aceea vă spun: , cu privire la Nu vă îngrijorați
viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, 
gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana, și trupul 
mai mult decât îmbrăcămintea.   la : ei nu Uitați-vă cu băgare de seamă corbi
seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar: și totuși Dumnezeu îi 
hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările! Și apoi, cine dintre voi, 
chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă 
nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? 
Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc : ei nu torc, nici nu țes: totuși vă crinii
spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă 
as�el îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi 
aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin 
credincioșilor?  ce veți mânca sau ce veți bea, și Să nu căutați nu vă 
frământați mintea. Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl 
vostru ș�e că aveți trebuință de ele.  lui Căutați mai întâi Împărăția
Dumnezeu, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. , turmă  Nu te teme
mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăția. ce aveți și dați Vindeți 
milostenie. Faceți-vă rost de pungi, care nu se învechesc, o comoară nesecată 
în ceruri, unde nu se apropie hoțul, și unde nu roade molia. Căci unde este 
comoara inima voastră, acolo este și  voastră.

Care sunt lucrurile pentru care se îngrijorau cei din vremea lui Isus?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt lucrurile pentru care ne îngrijorăm noi astăzi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care sunt argumentele Mântuitorului împotriva îngrijorării?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

OBSERVĂ                   INTERPRETEAZĂ                   CORELEAZĂ                   APLICĂ



15

Ce argument te ajută cel mai mult? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce înseamnă că „viața este mai mult decât hrana”?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce este inu�lă îngrijorarea?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce este atât de prezentă îngrijorarea în mintea noastră?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Corelează cu alte versete din Biblie și scrie câteva învățături prac�ce în 
legătură cu îngrijorarea. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum poți cul�va încrederea în Dumnezeu ca an�dot al îngrijorării?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce înseamnă prac�c să cauți „mai întâi Împărăția lui Dumnezeu”?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce înseamnă prac�c: „unde este comoara voastră, acolo este și inima 
voastră”?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



Întrebări și aplicații de discutat în grup

Discutați despre cele mai frecvente îngrijorări de astăzi pentru diferite 
categorii de oameni: copii, adolescenți, �neri, adulți, vârstnici; credincioși și 
necredincioși etc.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Argumentați biblic de ce îngrijorarea este un păcat, de ce este inu�lă și chiar 
păguboasă și ce remediu are Dumnezeu împotriva îngrijorării. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este diferența dintre a te îngriji de cele necesare vieții și a te îngrijora 
pentru viața ta?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Discutați despre mecanismul îngrijorării: nevoi legi�me, imposibilitatea de a 
le împlini, excluderea lui Dumnezeu din rezolvarea problemei, frământarea 
minții, căutarea disperată a soluțiilor omeneș�, nepu�nța, instalarea stării de 
îngrijoarare, copleșirea totală.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Discutați despre încrederea în Dumnezeu ca an�dot împotriva îngrijorării.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

16



Luca 12:35-48 O privire de ansamblu
Mântuitorul îndreaptă privirea ucenicilor de la îngrijorările lumii prezente 
spre Împărăția viitoare. „Căutați mai întâi Împărăția... Nu te teme turmă 
mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăția... Voi să fiți ca niște 
oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă... Fiți gata, căci Fiul 
Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți”. În loc de a se îngrijora inu�l 
pentru lucruri pe care oricum nu le pot rezolva, ucenicii lui Hristos ar trebui să 
fie mai degrabă preocupați de misiunea lor în lume. O stare de așteptare 
ac�vă este ceea ce așteaptă Isus de la ucenicii Lui. Vegherea și slujirea sunt 
două teme îngemănate atunci când Mântuitorul vorbește despre revenirea 
Lui (vezi și Matei 25:1-30). Asta înseamnă, de fapt, să cauți mai întâi Împărăția 
lui Dumnezeu... Să lucrezi pentru Împărăție așteptând venirea Împăratului, 
fără să te mai îngrijorezi inu�l de cele de pe pământ, care oricum vor rămâne 
aici. Așteptarea aceasta este pentru ucenicii lui Isus, nu pentru toți oamenii. 
Lor li s-a încredințat mult și li se va cere mai mult. Așa că, ucenicii au 
responsabilitatea de a veghea, de a lucra și de a spori ce li s-a încredințat.

Luca 12:35-48 Cu�a biblică de rezonanță
„Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse.” (Luca 12:35) Această afirmație era 
o trimitere clară la noaptea de Paște din Egipt: „Când îl veți mânca (mielul) să 
aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână. În noaptea 
aceea Eu voi trece prin țara Egiptului...” (Exod 12:11, 12). Evreii nu puteau 
pleca din Egipt, dacă nu venea mai întâi Yahve să judece Egiptul și apoi să-i 
elibereze. În așteptarea lui Yahve, ei trebuia să jer�ească mielul, să-L 
mănânce și să fie într-o stare de veghe, gata de plecare cu mijlocul încins și 
toiagul în mână. Venirea lui Yahve în Egipt a fost noaptea, după cum și venirea 
lui Isus va fi tot noaptea, însă momentul exact este necunoscut: la prima, a 
doua sau a treia strajă. Această cer�tudine a venirii și incer�tudine a 
momentului exact al venirii reclamă veghere con�nuă. Așa cum a fost groază 
pentru egipteni în noaptea aceea și bucurie pentru evrei, la fel va fi și la 
venirea Mântuitorului. Cu această imagine în minte, studiază cu atenție Luca 
12:35-48 și asigură-te că veghezi în așteptarea Domnului, fiind gata de 
plecare și gata să primeș� răsplata pentru lucrarea pe care ai făcut-o cu 
responsabilitate și credincioșie. 

LECȚIA 58 ACUL de gravură al lui LUCA
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Textul biblic - 12:35-48
Luca 12:35-48 Mijlocul  încins, și făcliile aprinse. Și  ca niște să vă fie să fiți
oameni, care așteaptă pe stăpânul lor  de la nuntă, ca să-i să se întoarcă
deschidă îndată, când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia, pe care 
stăpânul îi va găsi  la venirea lui! Adevărat vă spun, că el se va încinge,  veghind
îi va pune să șadă la masă, și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua 
strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi 
veghind ar ! Să ș�ți bine că, dacă ar ș� stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, 
veghea fiți gata, și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi dar , căci Fiul omului va veni 
în ceasul în care nu vă gândiți.” „Doamne”, I-a zis Petru, „pentru noi spui pilda 
aceasta sau pentru toți?” Și Domnul a zis: „Cine este ispravnicul credincios și 
înțelept, pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea 
lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela, pe care stăpânul, la 
venirea lui, îl va găsi ! Adevărat vă spun, că îl va pune peste toată făcând așa
avuția sa. Dar dacă robul acela  în inima lui: „Stăpânul meu zăbovește să  zice
vină”; dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se 
îmbete, stăpânul robului aceluia , și în va veni în ziua în care el nu se așteaptă
ceasul în care nu ș�e, și-l va tăia în bucăți; și soarta lui va fi soarta celor 
necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela, care a ș�ut voia stăpânului 
său, și nu s-a pregă�t deloc, și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe 
lovituri. Dar cine n-a ș�ut-o, și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu 
puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; și cui i s-a încredințat mult, 
i se va cere mai mult.

Ce vrea Isus să le transmită ucenicilor prin imaginea robilor care își așteaptă 
stăpânul să se întoarcă de la nuntă (12:36-38)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce se cere de la robi în această situație?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce vrea Isus să le transmită ucenicilor prin imaginea hoțului care vine pe 
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neașteptate noaptea (12:39-40)? Care este lecția pentru ucenici?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este nedumerirea lui Petru în legătură cu cele două imagini prezentate 
de Mântuitorul? De ce crezi că era nedumerit?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce crezi că Isus îi răspunde lui Petru printr-o întrebare (12:42)? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce vrea Isus să-i învețe pe ucenici prin imaginea ispravnicului credincios și 
înțelept? Corelează cu alte pasaje care au aceeași temă. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

De ce crezi că „ispravnicul” (administratorul) din 12:42 este numit „robul” în 
12:43-47? Corelează cu alte pasaje care vorbesc despre robi și ispravnici 
credincioși.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este răsplata robului credincios? Ce înseamnă această credincioșie?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este pedeapsa celui necredincios? În ce constă această necredincioșie?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Care este concluzia lui Isus în 12:48? Ce înseamnă pentru ucenici „i s-a dat 
mult” și „i se va cere mai mult”?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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 Întrebări și aplicații de discutat în grup

Discutați ce înseamnă pentru noi astăzi prac�c cuvintele Mântuitorului: „să 
fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor”?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce înseamnă pentru noi astăzi să veghem în așteptarea Mântuitorului?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Dacă Isus spune că „va veni în ceasul în care nu vă gândiți”, cum ar trebui 
să ne raportăm la predicatorii care pre�nd că ș�u anul sau ziua în care vine 
Isus?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce înseamnă pentru noi astăzi să fim ispravnici credincioși în familie, biserică, 
societate? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Cum ne putem evalua dacă suntem sau nu credincioși cu ceea ce ni s-a 
încredințat? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ce te mo�vează mai bine ca să lucrezi ș�ind că ți se va cere mai mult la venirea 
Domnului: pedeapsa sau răsplata? De ce?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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PLAN DE AȘTEPTARE ACTIVĂ A VENIRII DOMNULUI

Pentru că nu ș�m când va veni Domnul, dar ș�m sigur că va veni și ne va 
evalua credincioșia, faceți un plan personal și împreună cu grupul, care să vă 
ajute să vegheați și să lucrați.

Iată câteva suges�i:

Vegheați și rugați-vă... ca să nu cădeți în ispită (Marcu 14:38). Notați ispitele 
care ne pot distrage de la misiunea noastră de ucenici ai lui Hristos.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Vegheați unii asupra altora... ca să vă îndemnați la dragoste și la fapte bune. 
Prac�că ucenicia 1:1, ca să te îndemni la ascultare, veghere și slujire. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Veghează asupra sufletului tău... ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au 
văzut ochii și să-ți iasă din inimă (Deut. 4:9, 19). Prac�că disciplina pocăinței 
zilnice, ca să îți păstrezi inima curată și să nu uiți cum și de ce te-a mântuit 
Domnul.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Veghează asupra familiei tale (Prov. 31:27)... ca să nu se instaleze lenevia. 
Lucrează în familie și împreună cu familia pentru Împărăție. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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SLUJIRE PAȘTE 2022

Faceți un plan de slujire cu grupul de ucenicizare în perioada Sărbătorii 
Învierii Mântuitorului. Să ves�m moartea și învierea Lui, așteptând și grăbind 
revenirea Lui (2 Petru 3:11-14)!
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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