
Luca 18:18 Ce îţi mai lipseşte ca să fii desăvârşit?  
 

Aici desăvârşit înseamnă plăcut lui Dumnezeu, şi se adresează celor ce sunt 
deja mântuiţi, şi nu ne referim la desăvârşirea (neprihănirea) primită prin credinţă. 
Suntem mântuiţi,dar incompleţi. Suntem mântuiţi dar în loc să fim plini de Duhul 
Sfânt suntem de multe ori sau de cele mai multe ori călăuziţi de firea pământească. 
La o aşa provocare se pare că întrebăm ce să facem ca să fim plăcuţi lui 
Dumnezeu?  
 
*Ca să fim plăcuţi lui Dumnezeu şi să avem parte de viaţa veşnică, nu trebuie să 
facem ceva, ci să fim. Efeseni 1:4,11. Prin înfiere suntem copiii Lui. 
Interesant că Domnul Isus îi vorbeşte acestui om de 5 porunci, toate orientate spre 
alţi oameni, şi nici una din cele 10 cu privire la relaţia Lui cu Dumnezeu. Oare de 
ce nu-i pune direct degetul pe rană imediat,ci mai târziu? 
Acest om părea că din tinereţea lui a păzit aceste lucruri. Totuşi este interesant 
faptul că acest om vine la Isus din proprie iniţiativă, deşi de obicei iniţiativa 
căutării îi aparţine Domnului. Marcu 10:21 ne spune că Isus S-a uitat ţintă la el l-a 
iubit şi i-a zis: 
 
*Luca 18:22”îţi mai lipseşte un lucru”. Matei 19:21”dacă vrei să fii desăvârşit”. Se 
poate să fim desăvârşiţi? Luca 18:26”atunci cine nu poate fi mântuit?”. Nimeni nu 
poate fi desăvârşit?! 
Matei 5:48”voi fiţi dar desăvârşiţi după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este 
desăvârşit”. Este o poruncă, sau o rugăminte, dacă se poate?! 
 
*Trebuie să ne mulţumim cu puţin, sau trebuie să trăim o viaţă din belşug?! 
Dar nu e suficient dacă am împlinit 99%? Ce mai contează un lucru? 
 
*Ştii ce îţi mai lipseşte ca să fii desăvârşit, Vrei să ştii, vrei să fii, Se poate, Te 
interesează? 
Dacă eşti interesat cu cine te consulţi? Dacă stai de vorbă cu unii oameni, ei îi îţi 
vor spune că facă destul,să mai facă şi alţii. Întrebi omul,sau îl întrebi pe Domnul? 
Domnul îţi va spune exact care este problema ta care îţi mai lipseşte. Dar acest om 
nu s-a dus sincer la Isus, ci el s-a dus cu gândul ca sigur îl va lăuda, şi-l va înălţa în 
ochii lui şi ai celor din jur. Dar aşa a început discuţia, ludându-l, dar credea acest 
om că Isus este Dumnezeu cel Bun şi care ne ştie şi poate să ne spună care este 
lucrul care ne lipseşte. Ce s-ar fi aşteptat acest om să i se spună? 
 Câtă diferenţă între el şi Corneliu, sutaşul. 
 



*Care e problema ta, una singură, nu mai multe. Noi nu avem multe probleme, dar 
ce avem e o piedică foarte mare. 
În contextul cap.18 sunt multe lipsuri: lipsa de dreptate,de rugăciune necurmată,de 
credinţă,de smerenie, de cunoaştere a Cuvântului,lipsa de dragoste,lipsa de 
dragoste pentru copilaşi,legalism,lipsa de pasiune... 
*Dacă Domnul îţi răspunde cererii tale este o mare binecuvântare,dar ce faci cu 
răspunsul Lui? Bisericile sunt pline de oameni care ştiu ce să facă, ştiu care e 
problema lor, şi atât. Luca 18:23”el a plecat întristat de tot, căci era 
foarte.....mândru, rău, iubea acel păcat şi nu voia să renunţe, etc...adăugaţi voi..! 
 
*Unde a plecat acest om după ce a primit răspunsul vieţii lui? 
Jeremia 32:17-19 
 
*Promisiuni făcute celor ce vor să fie desăvârşiţi, celor ce au lăsat totul: v.29,30 
Luca 22:30 şi Apoc.3:21 


