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XXVIII Duminică din TO – 12 octombrie 2014 
 
Pe câţi îi veţi găsi, invitaţi-i la nuntă – comentariu evanghelic al Pr. Alberto Maggi 
OSM 
 
Mt 22,1-14  
 
Şi Isus, răspunzând, le-a vorbit din nou în parabole, spunând: Împărăţia cerurilor se 
aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său; şi a trimis pe servii săi să 
cheme pe cei invitaţi la nuntă. Dar ei n-au vrut să vină. A trimis din nou alţi servii, 
zicând: «Spuneţi celor invitaţi: Iată, am pregătit masa mea; boii mei şi vitele mele cele 
îngrăşate sunt înjunghiate şi toate sunt gata; veniţi la nuntă». Dar ei, nesocotind 
aceasta, au plecat: unul la ogorul lui şi altul la negustoria lui. Iar ceilalţi, punând 
mâna pe servii săi, s-au purtat rău cu ei şi i-au omorât. Şi împăratul s-a mâniat şi, 
trimiţând armatele sale, i-a omorât pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea. Atunci le-a 
spus servilor săi: «Nunta este gata, dar cei invitaţi n-au fost vrednici. Mergeţi deci la 
răspântiile drumurilor şi, pe câţi îi veţi găsi, invitaţi-i la nuntă». Şi servii aceia au 
ieşit la drumuri şi i-au adunat pe toţi pe care i-au găsit, şi răi, şi buni, şi sala de nuntă 
s-a umplut cu oaspeţi. Şi împăratul, intrând să privească oaspeţii, a văzut acolo un om 
care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Şi i-a spus: «Prietene, cum ai intrat aici 
neavând haină de nuntă?» Iar el a amuţit. Atunci împăratul le-a spus slujitorilor: 
«Legaţi-i picioarele şi mâinile şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară! Acolo va 
fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi». 
 

Parabola lucrătorilor de vie ucigași a declanșat ura preoților și fariseilor care, precum 
scrie evanghelistul, au înțeles că vorbea despre ei. Nici un semn de părere de rău din 
partea lor, nici de conversiune, dar vor încearca să-l prindă și să-l elimine. Așadar în fața 
acestei amenințări Isus, nu numai că nu dă înapoi, dar alimentează aceasta cu o a treia și 
ultima parabolă cu care Isus polemizează cu autoritățiile iudaice. 

Aceste trei parabole dezvoltă progresiv o temă de fond: denunțul împotriva mai marilor 
autorități religioase care se manifestă respingătoare și ostile la planul lui Dumnezeu. În 
această parabolă Isus spune de ce aceasta, care este motivul acestei ostilități și anume: 
conveniența, interesul. 

Să ascultăm așadar evanghelia lui Matei, capitolul 22 versetele 1-14. Isus, răspunzând, 
le-a vorbit din nou, mai marilor preoți, bătrâni și farisei, în parabole, spunând: 
Împărăţia cerurilor, este important faptul că Isus vorbește de împărăția cerurilor și nu 
de o împărăție în ceruri, nu ne vorbește despre ce este dincolo de moarte ci de noua 
societate alternativă pe care Dumnezeu vrea să o inaugureze pe acest pământ. 

Se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Din nou este vorba despre un 
tată și un fiu, iar de data aceasta Isus compară Împărăția cerurilor, adică Împărăția lui 
Dumnezeu, această nouă alternativă pe care El a venit să o propună, cu o sărbătoare 
frumoasă, fericită care este în viața omului, o sărbătoare de nuntă. Şi a trimis pe servii 
săi să cheme pe cei invitaţi la nuntă. Dar ei n-au vrut să vină.  

Cu toate acestea regele nu se descurajează, trimite alți servitori și acum vom înțelege de 
ce acest refuz. Este straniu că refuză parteciparea la o sărbătoare frumoasă, plină de 
fericire și veselie. 
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A trimis din nou alţi servii, zicând: «Spuneţi celor invitaţi: Iată, am pregătit masa mea; 
boii mei şi vitele mele cele îngrăşate sunt înjunghiate şi toate sunt gata; veniţi la 
nuntă!». 

Încearcă să-i atragă cu aspetul cel mai atrăgător a unei sărbători, adică pregătirea unui 
mare ospăț. Pe timpuri de foamete, pe timpuri de sărăcie, era dorită o nuntă pentru a 
putea mânca pe săturate. Dar Isus spune: Dar ei, nesocotind aceasta, au plecat: unul la 
ogorul lui şi altul la negustoria lui. Refuză propunerea Împărăției pentru interesele lor 
proprii. Isus demaschează comportamentul capilor religioși care tot ceea ce fac este 
pentru propriul lor interes. 

Parteciparea la un masă de nuntă nu este productiv, nu convine și la o propunere de 
viață răspund cu una de moarte. Iar ceilalţi, punând mâna pe servii săi, s-au purtat rău 
cu ei şi i-au omorât.  Este soarta profeților trimiși de Domnul. Așadar la o propunere de 
plinătate a vieții, răspund cu plinătatea morții. Şi împăratul s-a mâniat şi, trimiţând 
armatele sale, și aici Isus folosește un limbaj al profeților, un limbaj colorat și anunță 
ceea ce va fi soarta Ierusalimului, care-și ucide profeții, care seamănă violență și va fi 
cuprinsă de violență. 

I-a omorât pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea. Este soarta care se va abate asupra 
Ierusalimului. Dar iată partea pozitivă: Atunci le-a spus servilor săi: «Nunta este gata, 
dar cei invitaţi n-au fost vrednici. Mergeţi deci ... și aici este importantă traducerea, 
găsim scris la răspântiile drumurilor, dar nu este vorba de încrucișări de drumuri. 
Termenul grec indică punctul final a unui teritoriu, acolo unde drumurile romane 
terminau și începeau cărările câmpului. Era punctul final a unui teritoriu, dar începutul 
altor teritorii. 

Așadar Isus în această parabolă pune în gura regelui aceste cuvinte, de a merge la 
periferie, de aceasta este vorba. La periferie sunt cei care trăiesc ca excluși, ca 
marginalizați. Este o indicație pe care evanghelistul o dă misionarilor pentru a ști unde 
să-și orienteze predicarea lor. Mergeți la periferie, unde sunt acele persoane 
emarginalizate, îndepărtate și refuzate. Şi, pe câţi îi veţi găsi, invitaţi-i la nuntă, pe toți, 
nu mai este un popor ales, ci există o chemare universală. 

Şi servii aceia au ieşit la drumuri şi i-au adunat pe toţi pe care i-au găsit, este 
interesant că Isus vorbește mai întâi de cei răi, și apoi de cei buni, nu este o judecată, 
iubirea lui Dumnezeu este oferită la toți. Iubirea lui Dumnezeu nu este dată ca un 
premiu pentru meritele persoanelor, ci ca un dar pentru necesitățile lor. Răi și buni, şi 
sala de nuntă s-a umplut cu oaspeţi.  

Şi împăratul, intrând să privească oaspeţii, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat 
în haină de nuntă. Haina în Noul Testament este o carte a Apocalipsului,  și indică 
operele bune ale unei persoane, și regele reproșează acestei persoane că nu are haina, a 
cărui semnificat îl vom vedea acum. Şi i-a spus: «Prietene, cum ai intrat aici neavând 
haină de nuntă?» Iar el a amuţit. 

Care este semnificatul? Nu este suficient să intre în sala banchetului. Invitația este 
deschisă tuturor, dar o dată intrat trebuie să te schimbi. Isus a pus conversiunea ca pe o 
condiție pentru a aparține Împărăției lui Dumnezeu. La o societate bazată pe valori 
precum: a avea, a se sui, a comanda, Isus  oferă o alternativă posibilă a unei societăți 
diferite bazată pe condividere, coborâre și servire. 
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Aceasta este haina, nu este suficient a intra, ci este necesară schimbare. Atunci 
împăratul le-a spus slujitorilor: «Legaţi-i picioarele şi mâinile şi luaţi-l şi aruncaţi-l în 
întunericul de afară! Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Folosind imaginile 
tipice  și un limbaj colorat a profețiilor din scriptură, Isus vorbește despre frustrarea 
pierderii unei ocazi unice din viața noastră. 

Concluzia: Pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. Prin mulți se înțelege toți. 
Iubirea lui Dumnezeu este adresată tuturor, dar din păcate sunt puține persoane care-l 
primesc din plinătate. 




