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20. O școală dură 
Cum împlinește Isus o rugăminte altfel decât este de așteptat  
Matei 20.20-28; Marcu 10.35. 

 
„Atunci a venit la El mama fiilor lui Zebedei împreună cu fiii ei, închinându-se și cerându-I 
ceva: Și El i-a spus: «Ce vrei?» Ea I-a zis: «Spune ca să șadă acești doi fii ai mei, unul la 
dreapta Ta și altul la stânga Ta, în Împărăția Ta.»” (Matei 20,20-21). 

 
Asistența spirituală este strădania de a aduce sufletul omenesc într-o relație corectă cu 
Dumnezeu și de a-l desface de toate celelalte legături – chiar și de așteptările greșite în urma 
rugăciunii!  

 
Ea crescuse în total 19 copii și s-a străduit să-i facă să-L îndrăgească pe Isus și Cuvântul Său, 
Biblia. Șase ore zilnic îi instruise. Acum erau mari și părăsiseră casa părintească. A trebuit să 
le dea drumul. Stătea la fereastră, pierdută în gânduri, și privea afară. Ce se va alege de ei? 
Credința lor copilărească va fi crescut și ea totodată? Îi va putea folosi Domnul și Mântuitorul 
lor spre binecuvântarea altora? Când Susanna a fost întrebată odată, mai târziu, ce a făcut ea 
ca mamă pentru Isus, ea a răspuns: „Am crescut bărbați pentru Dumnezeu.” Cei doi cei mai 
cunoscuți dintre fiii ei au fost Charles și John Wesley, doi evangheliști și predicatori plini de 
putere, care au marcat Anglia secolului al 18-lea prin Evanghelie, cu efect durabil.  

 
Rugămintea nerușinată a unei mame 
 
Scena: Betsaida, pe țărmul de nord al lacului Ghenezaret. Acolo vine într-o zi soția marelui 
angrosist de la pescărie, Zebedei, împreună cu cei doi fii ai ei, la Domnul Isus, și-L întreabă 
dacă are voie să-I ceară ceva:  
 
„Atunci a venit la El mama fiilor lui Zebedei împreună cu fiii ei, închinându-se și cerându-I 
ceva: Și El i-a spus: «Ce vrei?« Ea I-a zis: «Spune ca să șadă acești doi fii ai mei, unul la 
dreapta Ta și altul la stânga Ta, în Împărăția Ta.» Și Isus, răspunzând, a spus: «Nu știți ce 
cereți. Puteți să beți paharul pe care îl voi bea Eu?» Ei I-au spus: «Putem!» Și El le-a zis: «În 
adevăr, veți bea paharul Meu, dar a ședea la dreapta Mea și la stânga Mea nu este al Meu să 
dau, ci se va da acelora pentru care a fost pregătit de Tatăl Meu». (Matei 20.20-23). 
 
Cu siguranță că despre acest citat biblic au fost predicate și scrise multe lucruri. De câte ori nu 
va fi fost pusă întrebarea: Cum a ajuns această mamă la o asemenea rugăminte nerușinată? Și-
a dorit ea în timpul acela un post de carieră în Împărăția lui Dumnezeu pentru cei doi fii ai ei? 
Vrea ea să le asigure resortul financiar și ministerul de externe? Sau despre ce este vorba aici?  
 
Firește că ea a auzit explicațiile Domnului, pe care El le-a dat puțin mai înainte: „Adevărat vă 
spun că voi, care M-ați urmat, când Fiul Omului va ședea pe tronul Său de glorie, la înnoirea 
tuturor lucrurilor, veți ședea și voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece 
seminții ale lui Israel.” (Matei 19.27-28). El deja le-a promis cu acesta asemenea posturi. Nu, 
Salome, mama lui Iacov și a lui Ioan, voia altceva. Dorința ei este ca fiii ei să poată să fie la 
dreapta și la stânga, adică pe cât de aproape posibil de Domnul Isus.  
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Care este dorința ta pentru educația copiilor tăi? Vrei și tu, ca Salome, ca ei să fie la Domnul 
pe cât de aproape posibil, ca El să-i poată folosi spre binecuvântare pentru alții și spre onoarea 
lui Dumnezeu? William MacDonald scrie în cartea sa, „Căutați întâi…” (CLV, Bielefeld): 

„Dacă întrebăm astăzi niște părinți creștini normali: ‚Care este ținta dumneavoastră în 
instruirea copiilor dumneavoastră?’, atunci ei răspund de cele mai multe ori: ‚O 
profesiune’, bună sau ‚Independență financiară’, sau ‚Capacitatea de a hrăni o familie și 
să aibă un anumit standard de viață’. Care părinți le arată copiilor lor lucrarea pentru 
Domnul ca pe o cale demnă de dorit pentru viață? Câți tați își încurajează fiii să 
nesocotească toate avantajele sociale, să renunțe la orice confort și să asculte de ordinul 
misiunii? Câte mame își doresc pentru fiicele lor o viață de slujbă și sacrificiu pentru 
Hristos? În esență, am devenit lumești în concepția de viață și în consecință naștem copii 
pentru îngerul nimicitor. Creștem o generație care își va da cele mai bune talente pentru o 
acțiune mare, dar nu pentru Hristos. Ei vor face pentru bani ceea ce nu fac pentru 
Învățătorul. Oameni tineri din case părintești creștine sunt prea de multe ori instruiți 
numai pentru lume, în loc să fie pentru Răscumpărătorul; pentru iad în loc de cer. Avem 
nevoie de părinți care își încurajează copiii să se dăruiască cu totul lui Hristos, de părinți 
care nu se simt jigniți dacă fiii lor Îl iubesc mai mult pe Hristos decât pe tata și pe mama, 
de părinți care nu intră în panică dacă fiicele lor sunt arestate pentru că ascultă mai mult 
de Dumnezeu decât de oameni, de părinți care arată cu viața lor exact așa cum arată cu 
buzele lor, că omul care-L așează pe Hristos pe primul loc, obține în viață cel mai mare 
succes.” 

 
O rugăminte primejdioasă! 
 
Această dorință o are Salome când vine cu rugămintea ei la Domnul Isus, iar cei doi fii, Iacov 
și Ioan, încuviințează zeloși: „Doamne, noi vrem să fim cât se poate de aproape de Tine!” Și 
Domnul nostru întreabă încă o dată pentru siguranță: „Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul 
pe care îl voi bea Eu?” Adică: sunteți voi conștienți de ce cereți? Și ei încuviințează: 
„Putem!”  
 
Firește că ei nu pot aprecia ce urmări și consecințe va avea această rugăminte. Dar Domnul 
nostru le ia rugămintea în serios. Foarte probabil că ei gândesc ceea ce de regulă ne imaginăm 
și noi: Dacă sunt aproape de Domnul Isus, atunci îmi va merge întotdeauna bine. Atunci voi 
trăi sub binecuvântarea Sa și aceasta va fi o viață frumoasă, plăcută, o viață de armonie și de 
fericire, de satisfacție și un anumit standard de viață. Nu pot să aștept aceasta ca răsplată? 
 
Da, nu există nimic mai bun decât să avem pe inimă această rugăminte pentru noi și pentru 
copiii noștri: Doamne, vrem să fim cât se poate de aproape de Tine. La dreapta și la stânga Ta, 
să trăim în prezența Ta nemijlocită! Doamne, aceasta trebuie să fie minunat! Te rugăm, 
Domne, fă să avem parte de aceasta!” 
 
Dar ce se întâmplă dacă Domnul Isus împlinește această rugăminte altfel decât ne putem 
imagina noi? Poate așa de asemănător cum a împlinit el rugămintea lui Salome și a celor doi 
fii ai ei …? 

 
Cum rezolvă El „cazul” mamei și al fiilor ei?  
 
Da, Domnul Isus ia în serios rugămintea lui Salome. Mai întâi îi ia pe cei doi fii și pe Petru 
într-o școlire mai restrânsă. Prima lecție: Ei Îl însoțesc pe muntele transfigurării (Matei 7.1-
13; Marcu 9.2; Luca 9.28), unde le-a arătat cine este cu adevărat El, Domnul Isus: El a fost 
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transfigurat înaintea lor ca o rază de lumină din slava lui Dumnezeu și Însuși Dumnezeu a 
mărturisit în auzul lor: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, de El să ascultați!” – A doua lecție a 
instruirii lor speciale au trăit-o la învierea fiicei lui Iair (Marcu 5.37; Luca 8.51). Aici învață 
să-L cunoască ca pe Stăpânul asupra vieții și a morții. – A treia lecție au primit-o în grădina 
Ghetsimani (Matei 26.37; Marcu 14.33), unde L-au văzut în lupta Sa interioară, înainte să 
meargă la Golgota, ca să moară pentru noi.  
 
Și apoi, după învierea Sa, El i-a folosit pe acești doi ucenici într-un mod excepțional, cum n-ar 
fi putut să viseze nici mama, nici ei înșiși. 
 
Iacov a devenit unul dintre primii martiri care și-au dat viața pentru Domnul lor (Faptele 
apostolilor 12.2)! Se pare că Salome a strigat disperată în inima ei: „Doamne, nu așa mi-am 
imaginat eu aceasta! Poate să fie aceasta voia Ta? Ce ar mai fi putut el să facă pentru Tine? 
De ce îngădui ca el să fie omorât așa de perfid…? Iar Domnul nostru ar fi răspuns la aceasta: 
„Salome, tu ai dorit ca el să fie aproape de tot de Mine. Și acum este la Mine - și chiar ca unul 
dintre primii!” Da, Domnul nostru i-a împlinit rugămintea, dar altfel decât s-a gândit ea.  
 
Și Ioan? – Nu, Domnul nostru nu procedează niciodată după aceeași schemă. Pentru fiecare 
are o altă cale. Ioan a devenit foarte, foarte bătrân. El a fost folosit de Domnul său ca să scrie 
Evanghelia și trei epistole biblice. Și apoi, la vârstă înaintată, în timpul exilului său la Patmos, 
a scris cartea Apocalipsei. Și aici Îl vede și Îl descrie pe Domnul său dintr-o apropiere cum nu 
L-a văzut până atunci nici unul în gloria și în Maiestatea Sa dumnezeiască (Apocalipsa 1).  
 
Ioan scrie la sfârșitul vieții sale ce a învățat de la mama sa:  
 

„Nu am bucurie mai mare decât aceasta, ca să aud despre copiii mei că umblă în 
adevăr” (3 Ioan v.4); și:  
„M-am bucurat foarte mult că i-am găsit pe unii din copiii tăi umblând în adevăr” (2 
Ioan versetul 4). 

 
O rugăminte primejdioasă a unei mame? Poate. Dar Domnul nostru a împlinit-o în felul Său și 
spre onoarea și glorificarea Sa. Întrebarea este: dacă îndrăznim să-L rugăm pe Domnul nostru 
la fel pentru noi și pentru copiii noștri.  

 
Ce pot să învăț de aici pentru asistența spirituală? 
 

1. Domnul nostru ia în serios, foarte în serios rugămintea sinceră de a fi folosit de 
Domnul Isus. Și El o împlinește garantat. Pune-te la dispoziția Sa cu familia ta!  
 

2. Dar s-ar putea ca El să împlinească mult mai mult textual rugămintea noastră după un 
loc în apropierea Sa, decât ne putem imagina noi. Fii pregătit!  
 

3. Fă-le curaj tinerilor să-și pună la dispoziția Domnului toată viața lor, ca El s-o poată 
folosi spre onoarea Sa și spre binecuvântare pentru alți oameni. O astfel de viața nu 
este întotdeauna o viață simplă, dar întotdeauna o viață binecuvântată.  
 

4. Încurajează-i pe părinți să se roage pentru copiii lor și să-i încredințeze lui Isus 
Hristos. Și încurajează-i pe părinți să fie un model pentru copiii lor în devotamentul 
pentru Domnul lor. Salome, mama lui Iacov și a lui Ioan, a trăit faptul acesta ca un 
exemplu în fața fiilor ei. Ea L-a urmat pe Isus și I-a slujit până sub cruce. Fiul ei, Ioan, 
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a fost, de asemenea, prezent la răstignire, ca singurul dintre ucenici. El a urmat 
exemplul mamei sale. Avem nevoie de astfel de părinți, care trăiesc în fața copiilor lor 
o viață de urmare a Domnului.  

 
Notează: Domnul nostru împlinește rugăciunile noastre. Uneori, într-adevăr, altfel decât 

ne-am gândit noi, dar întotdeauna așa, ca Numele Său să fie glorificat.  
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