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Pentru ce trăiesc? (1) 

Dacă ai impresia că totul merge la vale 
Textul de bază:Luca 18:9-14 

 

Întroducerea 
 

• Acum câțiva ani mi-a dat un prieten un sfat.  
• „Dacă ai o problemă cu calculatorul, atunci trebuie să apeși numai pe butonul 

potrivit și problema se rezolvă” 
• Dar problema mea era, că nu cunoșteam problema. Nu știam ce să caut. 
• Totdeauna ma întrebat acest program cum este numele programului pe care-l 

caut, dar eu nu-l știam 
• Acelaşi lucru era și cu prima mea mașină: O rablă așa cum scrie în carte. 
• Odată mergea, odată nu 
• Mecanicul căuta ore întregi până a găsit vina 
• Până când nu cunoștea baiul, nu-l putea repara și dacă e maistru 
• Era o mare învățătură pentru mine:  
• Dacă vrei să rezolvi o problemă atunci trebuie să-i găsești întâi pricina 
• Dar a doua învățătură era: Cine e orb nu-și dă seama că are probleme 
• Cum era cu cei doi, care au venit la templu: 
• Fariseul, un om credincios și convins de purtarea lui exemplară 
• Fariseii erau exemplele religioase a poporului iudeu, apreciate de tot poporul  

Luca 18:11-12 
Fariseul stătea 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.” 

• Mai lipsea să spună: „Dumnezeule, Tu de fapt ai trebuia să fi bucuros că mai 
există oameni ca mine în poporul tău” 

• Și atunci vameșul care nu cunoaşte vorba înțeleaptă, dar cunoștea viața lui 
stricată față de Dumnezeu 

Luca 18:13 
Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci 
se bătea în piept şi zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” 

• Isus în pilda Sa trage o concluzie foarte aspră pentru cei în cauză: Vameșul și-
a dat seama de greșelile vieții, dar fariseul nici nu le-a știut, pentrucă nu le 
vedea 
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Luca 18:14 
Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit 
neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi oricine se 
smereşte va fi înălţat.” 

• Astfel de situații găsim și în bisericile creștine de astăzi 
• Biserica din Laodicea era o astfel de biserică 

Apocalipsa 3:17 
Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi 
nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, 

• Dar noi nu vrem să ne ocupăm cu bisericile noastre din jur, ci cu noi personal 
• Biblia ne învață că e bine să cunoaștem problemele noastre și să le rezolvăm 
• Dar cum să le găsim?  
 

Ascultă sfaturile celor din jur 
 

• De multe ori suntem așa de ocupați cu noi înșine încât nu ne dăm seama de 
greşelile pe care le facem. De exemplu: 

• Un cetățean într-un sat oarecare taie lemne. Are mult de tăiat dar firezul lui era 
neascuțit, bont, tocit 

• Când l-a întrebat un trecător pentru ce nu ascute firezul, i-a răspuns: ”Nu am 
timp, mai am mult de tăiat” 

• Dacă ar fi ascultat, ar fi fost mult mai repede gata 
• Așa suntem noi creat de Dumnezeu, să ne sfătuim și să ne sprijinim unul pe 

altul  
• Cunoașteți întâmplarea unei mame grijulie? 
• A sunat odată la poliția locală și s-a plâns că în strada lor circulă mașinile cu o 

viteză prea mare, neadmisă, un pericol pentru copii ei 
• Poliția a promis că c-a veni să controleze reclamația 
• După câteva zile ,mama a fost prinsă cu viteza depășită 
• În timp ce polițistul scria amenda, a mai reclamat că doar ea a chemat poliția 
• Atunci polițistul i-a răspuns:„Atunci ar trebuia să fiți bucuroasă că am prin 

vinovatul” 
Proverbe 27:17 
După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om. – 

• Noi trebuie să permitem întrebarea, dacă suntem de acord, să auzim pe alții 
• Sau negăm din principiu orice sfat sau orice părere a altuia? 
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Ascultă ce-ți spune cugetul tău 
 

• Mulți dintre noi cunoaştem toate greşelile celor din jur, dar greşelile noastre nu 
observăm 

Matei 7:3 
De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la 
bârna din ochiul tău? 

• Abia atunci, când descoperi fărădelegile tale în viața ta, poți sesiza și cele în 
viața altuia 

• Ascultă ce-ți spune cugetul tău, sau nu are numeni voie să-ți spună ceva? 
Matei 7:4 
Sau, cum poţi zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău”, şi, 
când colo, tu ai o bârnă în al tău?… 
 

Ascultă ce-ți spune Dumnezeu 
 

• Numai cine ia pe Dumnezeul Veșnic în serios, poate trăi o viață binecuvântată 
Proverbe 1:7 
Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc 
înţelepciunea şi învăţătura. 

• Relația mea cu Dumnezeu îmi dă claritatea, cine sunt eu 
• Dar sunt mulți dintre noi care nu vrem ca Dumnezeu să se amestece în viața 

noastră, sau să și decidă ce este bun pentru noi 
• Mulți dintre noi avem convingerea că noi putem judeca mai bine ceeace este 

bun pentru noi 
• Așa cum a fost și în timpul lui Isus 
• Ascultătorii neglijează Cuvântul Domnului nostru Isus Cristos care spune: 

Ioan 3:19-20 
Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii 
au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 
Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se 
vădească faptele. 
Ioan 8:12 
Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează 
pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” 

• Ați auzit odată pe un orb, cum descrie lumina? El care nu a văzut-o niciodată? 
• Așa este și acela care neghează puterea lui Isus, atunci când vorbește de Ea 
• Unui orb nu trebuie să fie frică dacă primește vederea pentrucă a primit viață 
• Pe Petru nu L-a certat, că e om rău de fire, ci L-a chemat în lucrarea Sa 
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Luca 5:8 și 10 
Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus şi 
I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.” Atunci Isus 
i-a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.” 
 

Problemele tala au nevoie de un nume 
 

• Dacă te simț bolnav, dacă ai dureri și nu le poți specifica primești un simț de 
nesiguranță 

• Dar în momentul în care ele sunt descoperite și primesc un  nume, încă nu sunt 
vindecate, dar deja te simți mai sigur, primești o perspectivă 

• Poți să-ți închipui, că Domnul te întreabă pe tine ce vrei tu ca să-ți facă? 
Marcu 10:5 
Isus a luat cuvântul şi i-a zis: „Ce vrei să-ţi fac?” „Rabuni”, I-a răspuns 
orbul, „să capăt vederea.” 

• Un Isus, Fiul lui Dumnezeu, care vede și știe totul, întrebă ce vrei să-Ți fac? 
• Așa ne întreabă și pe noi Isus Cristos ce vrem ca să ne facă 
• Nu este neștirea Lui. El vrea ca să caracterizăm singur situația în care ne aflăm 
• Prin diagnostica noastră asupra situaţiei noastre primim o claritate în stabilirea 

tratamentului de vindecare 
• Fariseul nici nu și-a dat seama că necesită un ajutor și că sufletul lui este în 

primejdie să piară 
Proverbe 16:18 
Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. – 

• Vameșul a pus o diagnoză reală asupra vieții lui - și a primit însănătoșire 
Luca 18:14 
Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit 
neprihănit decât celălalt. 

• Ce am învățat noi din textul citi din Sfânta Scriptură? 
• Până când nu ți-ai dat seama că ești într-o situație pierdută și ai nevoie de 

ajutor, nici nu-l primești 
• Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos este singurul care poate să-Ți arate 

drumul la o însănătoșire și o viață sub Lumina Lui 
• Viitorul Lui promis are o valoare veșnică 

1 Corinteni 1:18 
Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui 
Dumnezeu.                          

Amin 


