
    
ÎNȘELĂCIUNEA BOGĂȚIILOR 

Luca 12:11-24 



Introducere 
Mențiuni obiective pentru înțelegea pildelor: 
 1) Pildele Domnului Isus nu sunt niște istorisiri 
 izolate. Domnul Isus a spus pildele pentru a  

răspunde la o întrebare sau pentru a face 
lumină într-o anumită situație pentru ca  

oamenii să primească învățătură. 
2) Conținutul istorisirilor spuse de Domnul  
Isus sunt pilde (sau parabole) și nu alegorii 

3) Pildele trebuie înțelese în contextul culturii  
din Palestina din timpul acela  



Scopul mesajului: să ne determine a face o 
decizie în privința priorităților ce le avem, 
care la rândul lor va determina ce fel de 

viață vrem să trăim:  
- o viață dependentă de lucrurile acestei lumi, 

sau: 
- o viață care să nu ne garanteze nimic din 

lucrurile acestei lumi, dar care să ne 
garanteze acceptarea lui Dumnezeu și apoi 

veșnicia împreună cu El.  
(Matei 6:24) 



 
- Avertizări  ale Cuvântului asupra 
primejdiilor pe care le aduce bogăția: 

Matei 13:7 ”O altă parte a căzut între spini: 
spinii au crescut şi au înecat-o.” 

Matei 13: 22 ”Sămânţa căzută între spini este 
cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului 

acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă 
acest Cuvânt, şi ajunge neroditor.” 

 
    



* Trei lucruri care le vom analiza: 
 I. Împrejurările în care a fost spusă pilda; 

 II. Pilda (narațiunea) propriuzisă; 
 III. Ce putem învăța noi din această pildă  

 



 

I. Împrejurările în care a fost spusă pilda. 
Domnul învăța oamenii despre lucruri 

spirituale, lucruri veșnice: 
a) v. 1/b „Mai întâi de toate, păziţi-vă de 

aluatul fariseilor, care este făţărnicia.” 
Fățărnicia = Lipsă de sinceritate (în purtare, 

atitudini etc.); purtare, atitudine prefăcută, 
ipocrită; prefăcătorie, ipocrizie, falsitate.  

 
 
 
 
 

 



 
b) Frica de Dumnezeu, nu de oameni, nu de 

ce vi s-ar putea întâmpla... 
 v.5  ”Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, 

are puterea să arunce în gheenă; da, vă 
spun, de El să vă temeţi.”   

c) Încrederea în purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu:  

v. 7 ”Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. 
Deci să nu vă temeţi...”  



 
d) - Destoinicia în mărturisirea curată a 

Cuvântului și a ceea ce a făcut Domnul 
Isus pentru oameni:  

v. 8-9 ”Eu vă spun: pe oricine Mă va mărturisi 
înaintea oamenilor îl va mărturisi şi Fiul 

omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu; dar 
cine se va lepăda de Mine înaintea 

oamenilor va fi lepădat şi el înaintea îngerilor 
lui Dumnezeu.” 



*Un om preocupat de lucruri materiale 
v. 13 ”Unul din mulţime a zis lui Isus: 

„Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu 
mine moştenirea noastră.”  



•Răspunsul Domnului Isus: 
 v. 14  „Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus 

pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?” 
 

- menirea Lui nu era de a împărți bunurile 
materiale, averile pământești; 

- valorile din Împărăția din care El a venit și în 
care vrea să ducă oamenii, sunt mult mai de 

preț și mult mai durabile decât cele de pe 
pământ. 



 
 - Domnul Isus refuză să se angajeze în 
probleme care ar putea să-l devieze de la 

misiunea pe care i-a dat-o Tatăl 
Luca 19:10 ”Fiul Omului a venit să caute și să 

mântuiască tot ce era pierdut”  
- Domnul Isus a intenționat să rezolve problema 

inimii, nu problema moștenirii; 
Matei 15:19 ”Căci din inimă ies gândurile rele, 

uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, 
mărturiile mincinoase, hulele.” 



* Domnul nu condamnă faptul că acești frați 
aveau o avere, ci condamnă felul cum se 

raportau ei la această avere. 
v. 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.” 

Luca 12:34; ”unde este comoara voastră, acolo 
e și inima voastră”  

Matei 6:19 -20; Eclesiastul 5:10  
  



II. Pilda (narațiunea) propriuzisă (v. 16-20) 
 

v. 16 ”Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina 
unui om bogat rodise mult...” 

Țarină = Câmp cultivat; ogor, arătură. (DEX) 
 

* Un om gospodar ... 
* Un om prevăzător  (v. 17-18) 



  
* Cum îl vede Dumnezeu: 

v. 20 ”Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule!...”  
”Nebun” – omul care nu ia în considerare pe 

Dumnezeu, îl neagă pe Dumnezeu și trăiește 
viața ca și cum Dumnezeu nu ar exita.  

Psalmul 14:1 ”Nebunul zice în inima lui: „Nu 
este Dumnezeu!”  

 



 
De ce l-a caracterizat Dumnezeu pe acest om 

”NEBUN”? 
1. Pentru că și-a dat lui tot creditul valorilor 

pe care le avea în holdă (eu, al meu de 
12X) 

Matei 5:45  ”EL face să răsară soarele Său... și 
dă dă ploaie...” 

Psalmul 104:10-12; 27-30  



 
 
 

2.-Pentru că și-a depozitat comorile într-un 
loc greșit.  

v. 17/b  „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica 
grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi 

strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele;” 
 
   
 
 
  



   

 3. Pentru că a făcut planuri de viitor 
lăsându-l pe Dumnezeu la o parte.   

v. 19 ”... şi voi zice sufletului meu: „Suflete, ai 
multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; 
odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!” 

 



Iacov 4:13-14 ”Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: 
„Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare 

cetate, vom sta acolo un an, vom face 
negustorie şi vom câştiga!”,  şi nu ştiţi ce va 

aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa 
voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se 

arată puţintel, şi apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar 
trebui să ziceţi: „Dacă va vrea Domnul, vom 

trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.” 



Ps. 39:5 ”Iată că zilele mele sunt cât un lat de 
mână, şi viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta. 
Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine 

s-ar ţine.”- 
 

Proverbe 19:21 ”Omul face multe planuri în 
inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se 

împlineşte.” 
 
 
 



 

- 

Eu Nu Sunt Mai Mult  (de Costache Ioanid) 
     Eu nu sunt mai mult decât fulgul de nea. 

Un joc de cristale e trecerea mea. 
Se scutură clipa din timpul deplin,  
Surâde și cade și altele vin. 
 
Eu nu sunt mai mult ca un fir de parâng. 
ce coasa îl taie și furcile-l strâng. 
Țărână ramâne și uită de el,  
și alt fir se-nalță și moare la fel. 
 
 
 



 
-Eu nu sunt mai mult ca o umbră-n abis. 

      Dar drumul spre stele oricând mi-e deschis. 
Eu nu sunt luceafăr cu chip marmoreu,  
Pe fruntea mea însă e scris Dumnezeu! 

 



 
4. Pentru că a confundat stomacul cu 

sufletul:  
v.19 ”şi voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe 

bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, 
mănâncă, bea şi înveseleşte-te!” 

Matei 11:28-29 ”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă...” 

1 Corinteni 15:32   



 
5. Îl numește ”nebun” pentru că nu s-a 

pregătit pentru viața veșnică. 
Eclesiastul 3:11 ”a pus în inima lor chiar şi 

gândul veşniciei” 
Ioan 3:36 ”Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; 

dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, 
ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” 

Ioan 3:16; 1 Ioan 5:13;  
 

 



III. Ce putem învăța din pilda aceasta: 
    

a) Să nu ne legăm inimile de lucrurile  
materiale, de bogății... 

v. 21 ”Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună  
comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă  

de Dumnezeu.” 



b) ”să ne îmbogățim față de Dumnezeu”  
 

- Primirea mântuirii prin jertfa Domnului Isus;  
- O viață de recunoștință și de mulțumire față  

de binecuvântările lui Dumnezeu  
- O viață trăită în dragoste față de Dumnezeu  

și de apropele, pusă la dispoziția Lui. 



c) Să nu luăm hotărâri de viitor fără  
Dumnezeu.  

Proverbe 3:5-10  ”5 Încrede- te în Domnul din  
toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!  

6 Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va  
netezi cărările.  7 Nu te socoti singur înţelept;  

teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! 
8 Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi  

răcorire oaselor tale.  



9 Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele  
dintâi roade din tot venitul tău: 10 căci atunci  

grânarele îţi vor fi pline de belşug,  
şi teascurile tale vor geme de must” 

 



d) Să ne pregătim pentru de veșnicie. 
 

Luca 12:40 Şi voi, dar, fiţi gata, căci Fiul omului  
va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”  

 
”în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul”. 



Efeseni 5:15-17 ”Luaţi seama deci să umblaţi  
cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, 
 ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea,  

căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi  
nepricepuţi, ci înţelegeţi care este  

voia Domnului.”   
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