
 Pretul uceniciei,Isus caută şi astăzi ucenici!  Betel,1 Martie 2015-02-28 
 
 Invitaţia la masa de Sabat, după întâlnirea de la Sinagogă era ceva obişnuit 
la evrei. Uneori cei ce-L invitau la masă erau sinceri,alteori erau răi şi meschini. 
Luca 14:1 ne arată cine îL invitase pe Domnul şi scopul unora.  
Ioan 2:24,25 ne spune că ’’Domnul Isus ştia ce este în inima fiecăruia, fără să-i 
spună cineva..’’ 
 Aici există 2 pdv.cu privire la ucenicie: al unora, şi al Lui Isus ! 
În Luca 14, la masă, Isus stă de vorbă cu 5 feluri de oameni.  
1.Fariseii –falsă smerenie.1-6  
Un om bolnav invitat de ei la masă cu scop rău. Domnul le demască tradiţia lor 
care era împotriva dragostei Lui Dumnezeu. 
 
2.Musafirii – falsă popularitate.7-11 
Ei se duceau la masă ca să arate cine sunt ei în ochii celorlalţi. 
v. 15 arată că felul unora de gândire era foarte străin de al Domnului Isus. 
-ferice de acela...adică doar unii vor sta la masă în cer, iar aceia sunt cei ce sunt 
mari în ochii lor. Luca 14:11’’cine se smereşte va fi înălţat’’. La masă venim 
smeriţi. Einstein spune:’’încearcă să nu fii un om de succes, ci unul de valoare’’. 
Nu mă înalţ singur=Prov.25:6,7. Domnul nu iubeşte falsa smerenie ci, Domnul se 
uită la inimă. 1 Sam16:7. Iacov.4.6. Domnul Isus a trăit o viaţă de om smerit,umil. 
 
3. Gazda – falsă ospitalitate.12-14 
Nu invita la masă pe cineva care la rândul lui şi el să te invite. BOR face din 
această pildă învăţătura pentru pomana mortului.Nu poţi lua o răsplată de două ori. 
 
4. Evreii – falsă siguranţă.15-24.  
Când evreul aude de înviere se bucură. Ăştia suntem noi, credea el.Noi suntem 
deosebiţi de ei, spuneau evreii, dar Domnul le demonstrează contrariul. 
Cel ce se pricepe la scuze, probabil că nu se prea pricepe la altceva. Invitaţia este 
respinsă. Ei, cei mari, sunt prea ocupaţi să vină la masă.  
Dacă acele lucruri bune invocate de ei îi ţineau departe de masă, atunci ele nu erau 
bune, ci rele. 
Dar o altă invitaţie se face: celor păcătoşi. Viaţa de credinţă este în esenţă numită 
cu expresia:’’a sta la masă’’, şi toţi sunt invitaţi să vină la masă într-un final. 
 
5.Mulţimile – false aşteptări.25-35 După ce iese din casa Fariseului, deşi Domnul 
este urmat de o mulţime de oameni, El nu pare deloc entuziasmat. De ce? Nu a zis 
El în v.23 să I se umple casa? 



Pentru că cei ce-L urmau nu erau deloc interesaţi de cele spirituale, ci îL urmau din 
cu totul alte motive: mâncare, minuni, jugul roman. Ei aveau alte aşteptări de la 
Domnul.  
Domnul vrea ucenici: cel care face ceea ce vede la Maestrul său.  
Urmaşii Domnului erau numiţi ucenici. 
  
 Se vede o distincţie între: mântuire şi ucenicie! 
Mântuirea este pentru toţi cei ce-L acceptă prin credinţă, iar ucenicia este pentru 
toţi cei ce sunt hotărâţi să plătească un preţ! 
Mântuirea înseamnă să vii la Crucea Lui Hristos să îţi pleci viaţa acolo, dar 
ucenicia înseamnă să iei crucea ta în fiecare zi.  
A lua crucea= a plăti preţul care se cere ca urmaş al Lui. 
Este adevărat că Domnul vrea casa plină, dar tot adevărat este că El nu vrea ca 
oamenii să ia în mod uşuratic ucenicia, şi în toate 3 pildele este arătat preţul care se 
cere. 
 V.26,27-iubeşte-L pe Domnul în mod suprem, mai mult decât ne iubim pe 
noi.’’A urî’’ – să nu iubim mai mult.  
Ce înseamnă purtarea crucii: 
-identificarea cu Hristos zilnică, în suferinţă, ruşine, moartea eului, ambiţiilor fără 
El, să spui despre El chiar dacă eşti batjocorit etc...Dragii mei, înţeleg azi oamenii 
ce înseamnă să porţi crucea? Cei ce-şi numesc vecinii crucea, sau nevasta, nu 
înţeleg semnificaţia purtării crucii. Tu o înţelegi? 
  
 În acest paragraf ne sunt prezentate 3 pilde: un turn, un împărat, sarea. În 
toate se vorbeşte despre un cost. Ai început ceva? Du-l până la capăt. Ai început 
multe şi nu ai terminat nimic? De ce? Domnul nu lucrează cu cei ce-I dau doar o 
parte din inimă, cu cei care nu sunt gata să plătească preţul uceniciei.2 Cronici16.9 
Sarea reprezenta o valoare în acele zile.(sare = salariu). 
 
Ucenicia este treabă serioasă. Dacă nu suntem cu adevărat ucenicii Lui, atunci 
Domnul nu poate zidi turnul cu noi şi nici învinge în luptă.  
În ucenicie există un cuvinţel mic, dar foarte important:’’dacă’’. 
Când spui că vrei să iei crucea, Domnul vrea să înţelegi exact ce înseamnă asta. El 
nu vrea false aşteptări, false acuzaţii, iluzii, târguieli etc.. 
El vrea calitate la ucenicii Săi. 
Nu puteţi fi ucenicii Mei! De ce? Pentru că nu lăsaţi totul pentru El, şi să purtaţi 
orice ocară şi oricâtă pentru Numele Lui. Lasă să se vadă prin tine dragostea Lui, 
altfel nu vei fi decât un perdant, şi nu un câştigător. Vrei să fii ucenicul Lui? 
 


