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XXVI Duminică din TO – 28 septembrie 2014 
 
I-a părut rău și s-a dus. Vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui 
Dumnezeu – Comentariu Evanghelic al P. Alberto Maggi OSM 
 
Mt 21,28-32 
 
28 Ce părere aveți? Un om avea doi fii. A venit la primul și i-a zis: «Fiule, du-te azi și lucrează în vie». 
29 El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău și s-a dus. 30 A venit apoi la celălalt și i-a spus la 
fel, iar el i-a răspuns: «Eu mă duc, Doamne», dar nu s-a dus. 31 Care dintre aceștia doi a făcut voința 
tatălui?” I-au spus: „Primul”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea 
voastră în împărăția lui Dumnezeu. 32 Căci Ioan a venit la voi pe calea dreptății, dar nu l-ați crezut, 
însă vameșii și desfrânatele l-au crezut. Voi însă deși ați văzut, nici măcar după aceea nu v-ați 
convertit și nu l-ați crezut. 
 

Capii religioși sunt furioși și împotriva lui Isus, pentru că Isus a declarat că templul este o 
adunătură de hoți, făcându-i implicit și pe ei bandiți. Așadar se descătușează împotriva lui 
Isus și întreabă cu ce autoritate Isus facea aceasta. Dar Isus nu răspunde. 

Isus le spune: Înainte spuneți-mi voi cu ce autoritate învăța Ioan Botezătorul. Învățătura 
sa venea din cer, adică de la Dumnezeu, sau de la oameni?  

Și autoritățile religioase nu răspund. Nu răspund pentru că tot ceea ce determina 
comportamentul autorităților religioase este pe baza unicului lor dumnezeu, cel care 
organizează existența lor: conveniența. Tot ceea ce fac este pentru conveniența lor. 

Și pe baza convenienței lor ei gândesc. Dacă spun: din cer, atunci le va spune: și de ce nu 
l-ați crezut? Deci confesează că nu au crezut unui trimis de Dumnezeu. Dacă spun: de la 
oameni, lumea credea că Ioan este un profet și deci atunci vor fi descreditați. Ca atare nu 
răspund. 

Așadar la aceștia se adresează Isus prin această parabolă din Matei, cap. 21,28-32. 

Deci ceea ce Isus spune este adresat înaltei autorități religioase: Ce părere aveți? Un om 
avea doi fii. A venit la primul și i-a zis: Fiule ... 

Termenul grec folosit de evanghelist este plin de afecțiune. L-am putea traduce mai bine 
cu: Fiule, cel drag al meu. Este același verb din care provine cuvântul ”a naște”, și deci este 
un verb de plin de afecțiune maternă. Du-te azi și lucrează în vie, via așa cum se știe este 
imaginea poporului Israel. El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău și s-a dus. 

Deci este primul fiu care răspunde negativ la invitația Domnului, dar îi pare rău. A venit 
apoi la celălalt și i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Eu mă duc, Doamne». Niciodată să nu 
vă încredeți în cei care spun: Da Domnului! Cel de-al doilea nu are un raport cu tatăl, nu a 
apus ”Da, tată”, spune ”Da, Doamne”. Este un domn de care trebuie să ascute. 

Dar nu s-a dus. În cuvintele lui Isus este ecoul denunțului preluat de însuși Isus de la 
profetul Isaia: ”Acest popor mă onorează cu buzele, dar inima sa este departe de 
Mine”. ”Da, Doamne”, dar nu au nici o intenție de colaborare la acțiunea acestui domn la 
care se adresează cu mult respect. Dar Isus a spus: ”Nu cine îmi spune Doamne, 
Doamne ...”. Deci aceste persoane se știe deja că sunt excluse din realitatea lui Dumnezeu. 
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Așadar Isus întreabă autoritățile religioase: Care dintre aceștia doi a făcut voința tatălui? 
Iată că apare termenul Tată. Ar fost mai bine dacă ar fi tăcut și de data aceasta, în loc să 
răspundă. Dar răspund: I-au spus: „Primul”. 

Și Isus le-a zis: „Adevăr ... deci este o afirmație solemnă, importantă, Eu vă spun ... Și Isus 
contrapune mai marii sacerdoți bătrinii, primi a-i societății, cei apropiați de Dumnezeu, cu 
vameșii și prostitutele, ultimi din scietate, cei excluși de Dumnezeu. 

Cei pe care voi îi considerați responsabili de întârzierea veniri împărăției lui Dumnezeu, ei 
sunt deja și voi a-ți rămas pe dinafară. Și Isus conclude: Căci Ioan, iată că reîntâlnim 
argumentul botezătorului, a venit la voi pe calea dreptății, dar nu l-ați crezut. 

Niciodată autoritățile religioase vor crede unui trimis de Dumnezeu. Niciodată! Sunt 
complect refractari la anunțurile divine. Sunt complect surzi la cuvântul Domnului. Însă 
vameșii și desfrânatele, prostitutele, adică acele categorii considerate de Dumnezeu și de 
care se credea că întârzie venirea împărăției, în schimb l-au crezut.  

Voi însă deși ați văzut, nici măcar după aceea nu v-ați convertit și nu l-ați crezut. Iată de 
trei ori în evanghelia lui Matei apare verbul ”a pare rău, a se converti”. Aici, în parabola 
fiului căruia îi pare rău, în cazul lui Iuda trădătorul căruia îi pare rău, dar autoritățile nu le 
pare rău. Autoritățile nu se vor converti niciodată. Îi va părea rău lui Iuda, dar autorității 
nu-i va părea rău niciodată, pentru că ceea ce determină comportamentul lor este 
conveniența, unicul, singurul dumnezeu în care ei cred. 

Nu au alte divinități la care să răspundă sau de care să asculte. Evanghelistul ne face să 
înțelegem că autoritatea religioasă este complect refractară la Vestea cea Bună a lui Isus, 
pentru că trebuie să piardă puterea lor, privilegile lor și prestigiul lor.  

Iar Vestea cea Bună a lui Isus este o invitație de a fi expresia iubirii care se pune în servirea 
oamenilor. 
 


