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O inimă mulţumitoare 
Textul de bază: Luca 12:13-21 

 

Întroducere 
 

O surpriză neaşteptată 
• Într-o zi, în cutia ta poştală se află un plic din America 
• În el scrie că ai moştenit un milion de dolari de la un unchi îndepărtat 
• Ataşat este şi biletul de avion. Ştii tu ce să faci cu banul? 
• De parcă e un vis. Hai să ne trezim din el. 
• Nu contează mulţimea banilor ci cum umblăm cu ei 
 

Ce sa întâmplat? 
 
• Mulţimea înconjoară pe Isus, dar Isus vorbeşte în primul rând ucenicilor Săi 

Luca 12:1a1 
În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, aşa că se călcau 
unii pe alţii ... 

• Isus le subliniază cât de important este frica de Dumnezeu 
Luca 12:4-5 
Vă spun vouă, prietenii Mei: Să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după 
aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă 
de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă 
spun, de El să vă temeţi. 

• Isus arată ascultătorilor că există un viitor după viaţa aceasta 
• Isus vrea să arate legătura vie între prezent şi viitor 
• Decizia pentru acest viitor cade în timpul vieţii pe acest pământ 
• În discuţia aceasta serioasă cade o întrebare a unui ascultător : 

Luca 12:13 
Unul din mulţime a zis lui Isus: ,,Învăţătorule, spune fratelui meu să 
împartă cu mine moştenirea noastră.” 

• Omul acesta era cu gândurile lui la averea şi la necazul cu moştenirea lui 
• Omul acesta era încătuşat de problemele lui  
• Nu a fost interesat de cele spuse de Isus 

Luca 12:14 
,,Omule”, i-a răspuns Isus, ,,cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor 
peste voi?” 

• În loc de un răspuns sever, Isus a subliniat priorităţiile vieţii noastre 
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Luca 12:15 
Apoi le-a zis: ,,Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa 
cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” 

• Şi Isus le spune o pildă 
 

Cum au judecat ascultătorii pilda lui Isus, necunoscând 
finalul pildei? 
 
Un plugar harnic şi isteţ 
• Plugarul nu era bogat pentru că a fost puturos 
• El a muncit mult şi a secerat mult !  
• El îşi face gânduri, unde să pună recolta bogată 
• Ajunge la concluzia că numai o şură mai mare rezolvă această problema 
• Plugarul nu stă liniştit, ci planifică până în detalii viitorul său 
• Ascultătorii stăteau gură cască şi în gând admirau pe omul acesta bogat 
• “Cine e aşa de harnic şi isteţ, merită să fie bogat” s-au fi gândit ei 
• Oare e o greşeală dacă te gândeşti aşa, dacă ai avut succes în viaţă? 
• În general, ascultătorii acceptau cele spuse de Isus 
 
Un plugar obosit care caută recreaţia 

Luca 12:19 
Şi voi zice sufletului meu: ,Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi 
ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!` 

• Noi nu cunoaştem vârsta plugarului, dar desigur merita odihnă 
• Noi înţelegem această situaţie şi am face tot aşa 
• Cum e cu noi? Suntem invidios pe cel care a terminat munca şi se recreează? 
• Nu este aşa că-l admirăm că a reuşit? 
• Sau suntem invidioşi pe cei care sunt în pensie şi care colindă dintr-un loc în 

altul? 
• Defapt suntem de acord cu purtarea şi gândirea plugarului ! 

 
Un plugar care s-a făcut de râsul lumii 
• Isus cunoaşte gândurile ascultătorilor şi le conduce într-o altă direcţie 

Luca 12:20 
Dar Dumnezeu i-a zis: ,Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere 
înapoi sufletul; şi lucrurile, pe cari le-ai pregătit, ale cui vor fi?` 

• Omul acesta nu a mai putut beneficia de avantajele bogăţiei sale 
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• Ce disperare între ascultători, doar şi ei s-au identificat cu el, chiar că l-au 
invidiat 

• De odată acest om harnic şi isteţ se face de râs în societatea lui înconjurătoare 
• Oare a făcut el o greşeală că a secerat recolta bogată ? 
• Sau a greşit, planificând nişte şure mai mari pentru recolta? 
• Ar fi fost mai bine să lase recolta să putrezească pe câmp? 
• Greşeala lui nu era în munca şi planificare ci în atitudinea lui faţă de 

Dumnezeu  
Luca 12:21 
Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte 
faţă de Dumnezeu. 

• Omul acesta era egoist. Se gândea numai la el însuşi 
• Dumnezeu nu a avut loc în viaţa şi în planificarea lui 
• Isus ne avertizează în această pildă de primejdia aceasta 

Psalmii 62:10b 
... când cresc bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele. 

• Intrebarea pentru noi este: unde stăm noi? 
• Isus nu se bazează pe bogăţii pământeşti ci sublinează bogăţia cerească 

Luca 12:15 
Apoi le-a zis: ,,Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa 
cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” 

• Un mai mare belşug decât cel prin Isus Cristos nu putem primi 
• Întrebarea este: Îl cunoşti tu pe acest Isus, care a murit pe cruce pentru 

păcatele tale? 
• Tu poţi avea succes în serviciu, sau în societatea ta 
• Dar tu rămâi sărac dacă nu trăieşti sub conducerea Domnului nostru Isus 

Cristos 
1 Ioan 5:12 
Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. 
 
Matei 16:24-26 
Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: ,,Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să 
se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze. Pentrucă oricine va 
vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru 
Mine, o va câştiga. Şi ce ar folosi unui om să cîştige toată lumea, dacă şi-ar 
pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? 
 

Cum să umblăm cu avuţiile noastre? 
 
• Încă nu am primit un răspuns la această întrebare 



 

a4ro09o2                                                                                                              © „Evanghelia pentru zilele noastre“ vol 2,  de Manfred Folk  

 

4 

• Şi totuşi am primit deja răspunsul, dar într-o altă formă 
 
Dacă Dumnezeu ocupă locul central în viaţa noastră, atunci şi 
bogăţiile noastre îşi au locul lor potrivit 
• Nu este important cât jertfim pentru Domnul, ci daca legătura mea cu El este 

în ordine 
Matei 6:33 
Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate 
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 

• Dumnezeu nu cere de la tine şi de la familia ta ultima cămaşă 
• Dar cere să trăieşti sub conducerea Lui 

Luca 12:34 
Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră. 

• Isus cere o inimă curată, El pretinde întreaga noastră inimă ! 
• Eşti un lucrător în lucrarea Domnului sau numai un vizitator temporar? 

Apocalipsa 2:4 
Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. 

 
O analiză sinceră condusă de Duhul Sfânt ne ajută 
• Decizia ta trebuie să fie clară şi sfinţită 

Luca 12:15  
Apoi le-a zis: ,,Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa 
cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” 

• De acum înainte Domnul nostru Isus Cristos vrea să preia viitorul tău 
• În mâinile Sale depui toată viaţa ta – şi avuţia ta 
• El este singurul care te poate conduce spre un viitor binecuvântat 
• Avem noi un motiv de multumire? Da !!! 

2 Corinteni 9: 12-13 
Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile 
sfinţilor, dar este şi o pricină de multe mulţămiri către Dumnezeu. Aşa că 
dovada dată de voi prin ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu 
pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui 
Cristos, şi pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi; şi-i 
face să se roage pentru voi, şi să vă iubească din inimă, pentru harul 
nespus de mare al lui Dumnezeu faţă de voi. Mulţămiri fie aduse lui 
Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!                       
                                           Amin 


