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ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR 

 

 

Asemenea este împărăţia cerurilor cu o 
comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o 
un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi 
vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea. 
(Mat. 13, 44) 

1. Argument 

 

 Cei care au primit în dar de la Domnul să aprofundeze teologia trebuie să găsească şi 

să mărturisească oamenilor Împărăţia Cerurilor: „în dar aţi luat, în dar să daţi”. Şi dacă însuşi 

marele Apostol Pavel, după ce a primit prin descoperire învăţătura cea despre adevăratul 

Dumnezeu şi Domn Iisus Hristos, s-a suit la Ierusalim pentru a se întâlni cu ceilalţi apostoli – 

„stâlpii credinţei” – şi spre a împărtăşi Bisericii din Ierusalim ceea ce propovăduia (Fapt. 9, 27 

şi Gal. 1, 18; 2, 2), cu atât mai mult un neînsemnat absolvent de Teologie din zilele noastre 

trebuie să-şi supună verificării ceea ce va propovădui cu cuvântul şi cu pilda vieţii. 

 Această lucrare nu este exhaustivă, ci se situează la nivelul de înţelegere al celui 

„hrănit cu lapte” (I Cor. 3, 2), aflat încă departe de a putea mânca „hrana tare” a credinţei. 

 Fie ca acelaşi Duh Sfânt pe care L-am chemat în ajutor la scrierea acestei lucrări să-i 

umbrească şi pe cititorii ei! 
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Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu. 

(Mat. 6, 33) 

2. Introducere 

 

 Punând în balanţă creştinismul cu marile religii ale lumii, se poate afirma că unele 

învăţături creştine şi-au găsit prefigurarea sau echivalenţa în alte religii mai vechi. Dar despre 

Împărăţia Cerurilor afirmăm că este o descoperire, deci un concept de noutate absolută. Chiar 

dacă înşuşi iudaismul, din care şi-a tras rădăcinile creştinismul, intuia ceva despre Împărăţie, 

înţelegerea era foarte vagă. Creştinismul a propovăduit cu cuvântul şi cu fapta (minunile) o 

realitate pe care iudeii mozaici au sfârşit prin a o contesta vehement: venirea lui Mesia, 

dumnezeirea ascunsă în umanitatea Lui şi Împărăţia pe care a inaugurat-o. 

 Noutatea este o pecete a revelaţiei supranaturale. Oamenii află prin revelaţie lucruri pe 

care nu şi le-ar fi putut imagina, la care n-ar fi putut ajunge prin puterile logicii sau ale 

gândirii discursive. Argumentând, Sf. Nicolae Cabasila afirma despre tainele descoperite de 

Hristos că „omul n-ar fi fost în stare nici măcar să-i treacă prin minte aceste lucruri dacă nu l-

ar fi învăţat Dumnezeu, nici să le dorească dacă nu-l îndemna El şi nici nu s-ar fi aşteptat să le 

primească dacă Adevărul însuşi nu l-ar fi făcut să nădăjduiască aceasta. Aşa încât n-ar fi 

cutezat nimeni nici măcar să se roage pentru acestea, dacă n-ar fi dovedit El însuşi, în chip 

temeinic, că într-adevăr El voieşte să-i cerem acestea şi că le va da celor ce cer cu stăruinţă”.1 

 Suntem îndemnaţi prin însăşi porunca Mântuitorului să căutăm această Împărăţie. Dar 

ce căutăm? Sau unde o căutăm? Cum este aceasta? Când va veni sau a venit deja? Care sunt 

semnele venirii ei?  

 La un prim contact cu textul Noului Testament, cititorul dă peste o grămadă de 

contradicţii: Împărăţia s-a apropiat (Mat. 4, 17), dar este şi departe (Mat. 15, 8); Împărăţia este 

deja dată unora (Mat. 5, 3 şi 10), dar de fapt ea trebuie luată (Mat. 11, 12); Împărăţia este 

pregătită deja de la întemeierea lumii (Mat. 25, 34), dar în ea se va intra abia la Parusie (Lc. 

12, 38-40); Împărăţia este prezentă (Mat. 12, 28 şi Lc. 11, 20), dar este şi viitoare (Lc. 21, 31). 

Împărăţia nu este undeva, într-un loc, ci în sufletele noastre (Lc. 17, 21), dar de fapt ea va fi 

de la un capăt la celălalt al cerului (Lc. 17, 24). Contradicţiile acestea, care nu se elimină 

reciproc ci dau împreună o înţelegere mai înaltă, se numesc în dogmatică antinomii. Pentru a 

                                                 
1Pr. prof. dr. Ene Branişte, Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, Tipografia cărţilor bisericeşti, 
Bucureşti, 1943, p. 66. 
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lămuri sensul acestui termen, apelăm la un curs de teologie dogmatică2: „termenul antinomie 

înseamnă etimologic opoziţie faţă de lege, iar în limbaj uzual contradicţie sau paradox. 

Afirmând că antinomia înseamnă contradicţie nu trebuie să înţelegem o contradicţie în care 

două lucruri se exclud, în sensul că unul este adevărat şi altul fals, ci o contradicţie în care 

lucrurile care se deosebesc sunt justificate fiecare în parte şi ele coexistă. Antinomia în 

teologie nu vrea să spună că o afirmaţie este adevărată şi alta falsă, ci prin ea se exprimă ideea 

că ambele afirmaţii sunt adevărate şi doar împreună reuşesc să reflecte realitatea în 

complexitatea ei”. Spre exemplu, aparentul conflict de întâietate între poruncile căutaţi mai 

întâi Împărăţia şi Iubeşte pe Dumnezeu […] şi pe aproapele se rezolvă în cheia iubirii divine: 

cel care iubeşte şi pe Dumnezeu şi pe aproapele a aflat deja Împărăţia; este ca şi intrat în ea. 

Deci nu mică este dificultatea pe care o întâmpină căutătorul, dar el trebuie să stăruie 

şi chiar să ia cu asalt această Împărăţie când o află (Mat. 11, 12 şi Lc. 16, 16 în traducerea ÎPS 

Bartolomeu Anania), ştiind că ea este o comoară de mare preţ (Mat. 13, 44). 

Învăţătura despre Împărăţia Cerurilor poate fi abordată din mai multe direcţii:  

- exegetică, atunci când căutăm să desluşim din textul Scripturii înţelesul literal, 

istoric şi cel de taină al acestui concept; 

- dogmatică, atunci când căutăm adevărurile neschimbătoare legate de Împărăţie; 

- liturgică, atunci când observăm cum se reflectă în cult şi imnografie realitatea 

Împărăţiei; 

- mistică şi spirituală, atunci când suntem preocupaţi de trăirea prezentă şi viitoare în 

această Împărăţie, de ceea ce ne-o apropie sau de ceea ce ne îndepărtează de ea, 

temporar sau definitiv, ş.a.m.d. 

În lucrarea de faţă îmi propun să abordez doar primul aspect – exegetic – rămânând ca 

celelalte să facă obiectul unor aprofundări ulterioare. 

 Sufletul românesc este încărcat de spiritualitate creştină, aşa cum afirma Mircea 

Vulcănescu atunci când căuta existenţa unui ethos românesc: „românul trăieşte pe pământ cu 

sufletul în cer şi existenţa lui se desfăşoară pe un plan cu lucrurile veşnice”3. Dar cercetând 

literatura teologică, remarc lipsa de preocupare a teologilor români pentru a trata într-o 

manieră largă şi sistematică învăţăturile despre Împărăţia Cerurilor. În comparaţie cu 

prolificul occident catolic şi protestant, unde numărul de lucrări pe această temă a depăşit deja 

                                                 
2 Pr. conf. dr. Ştefan Buchiu, Dogmă şi teologie. Curs de teologie dogmatică şi simbolică ortodoxă, Ed. Sigma, 
Bucureşti, 1996, vol. I, p. 185. 
3 Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenţei, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2009, pp. 94-95. 
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10.0004, în mediul ortodox românesc s-a scris şi s-a tradus foarte puţin pe această temă, 

disparat sau tangenţial5. 

 Aceeaşi problemă o observa în planul general al teologiei răsăritene şi marele liturgist 

şi dogmatist Alexandre Schmemann: „Este caracteristic că în cursurile noastre de teologie 

dogmatică, care nu pot trece sub tăcere învăţătura primară a Bisericii, se vorbeşte despre 

împărăţia lui Dumnezeu cu zgîrcenie, cu nepăsare şi plictiseală” 6. El observă că în prezent 

există o prăpastie între realitatea Împărăţiei şi trăirea ei de către credincioşi, ba chiar „se poate 

spune fără exagerare că împărăţia lui Dumnezeu - noţiune-cheie a vestirii evanghelice - a 

încetat să fie conţinutul central şi mobilul intern al credinţei creştine”7. Consecinţa pe care o 

observă Schmemann este că gândirea actuală separă realitatea într-un „acum - aici” al lumii 

acesteia şi un „apoi - dincolo” al Împărăţiei Cerurilor. De fapt, cele două sunt foarte apropiate, 

întrepătrunse („Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!”) şi în tensiune, ceea ce 

explică şi cererea „vie împărăţia Ta” din rugăciunea domnească. Deplasarea Împărăţiei către 

sfârşitul îndepărtat al veacurilor a produs o răcire în sufletele credincioşilor, care nu o mai 

aşteaptă şi nu mai caută să o trăiască, golind de sens şi cuvintele Mântuitorului „iată, 

împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Lc. 17, 21). De aceea, demersul acestei lucrări 

este de a demonstra că Împărăţia deja a venit în lume, că seminţele ei sunt deja aruncate şi 

cresc, chiar dacă nevăzut pentru cei mai mulţi. Spicele au crescut şi lumea se află doar în 

aşteptarea secerişului. Năvodul a fost aruncat dar încă nu a fost strâns. Mirele este la uşi. 

 Nu intenţionez să critic teologia românească, atât de lovită din multe direcţii în ultimul 

secol, ci mai degrabă să identific o direcţie care necesită abordare. Deci prezenta teză poate fi 

cel mult un instrument de lucru pus la dispoziţie celor care vor dori să ducă mai departe 

lucrarea. 

Totodată, îmi exprim credinţa că lipsa unor opere scrise despre Împărăţia Cerurilor 

arată mai degrabă trăirea apofatică a ei de către poporul român, care nu a simţit nevoia să 

verbalizeze ceea ce simte, ci să lase taina întreagă, spre deosebire de occidentalii care, goliţi 

de trăirea harică, raţionalizează şi pun pe hârtie tot ceea ce vine în orizontul conştiinţei lor. 

                                                 
4 Mai exact 10.369 în anul 2007, potrivit unui studiu biblic franciscan întocmit de Leslaw Daniel Chrupcala, The 
Kingdom of God. A Bibliography of 20-th Century Research, Franciscan Printing Press, Jerusalem, 2007, p. 752. 
5 Spre exemplu, o lucrare cu caracter omiletic: arhim. Spiridonos Logothetis, Împărăţia Cerurilor şi semnele 
vremurilor din urmă, în col. Părinţi greci, trad. din lb. gr. de pr. Şerban Tica, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011. 
6 Alexandre Schmemann, Euharistia, taina Împărăţiei, trad. pr. Boris Răduleanu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993, 
p. 48. 
7 Ibidem, p. 47. 
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În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. 
(In. 14, 2) 

3. Exegeză nou-testamentară 

 

3.1. Ocurenţe şi statistici8 

 Împărăţia Cerurilor (gr. ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν) este o sintagmă specifică 

Noului Testament, fiind de fapt conţinutul kerigmei apostolice: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat 

Împărăţia Cerurilor (Mat. 3, 2). 

 Termenul generic de împărăţie se regăseşte în întreg NT de 162 de ori9, dintre care 

majoritatea (peste 95%) sunt referinţe la Împărăţia Cerurilor şi doar câteva excepţii în care se 

referă la împărăţii lumeşti. 

 Literal, sintagma Împărăţia Cerurilor se regăseşte doar în Evanghelia de la Matei, de 

29 de ori. Dar o regăsim şi sub forma Împărăţia lui Dumnezeu (βασιλείαν τοῦ θεοῦ) de 64 

de ori, fiind exprimări sinonime preferate de alţi evanghelişti, în principal de către Luca (de 

31 de ori în Evanghelie şi de 7 ori în Faptele Apostolilor). 

 

 

Mat (53 of 1068)
Luk (44 of 1149)
Mar (18 of 673)
Rev (9 of 405)
Act (8 of 1002)
1Co (5 of 437)
Joh (3 of 878)
Heb (3 of 303)
Col (2 of 95)
2Ti (2 of 83)
Rom (1 of 432)
Gal (1 of 149)
Eph (1 of 155)
1Th (1 of 89)
2Th (1 of 47)
Jam (1 of 108)
2Pe (1 of 61)

 0 53 

 
O ierarhie a ocurenţelor substantivului „împărăţie” în cărţile NT. 

Între paranteze se află numărul de versete din numărul total de versete al cărţii respective. 

 

 

                                                 
8 Ocurenţele termenilor sunt realizate cu programul Bible Works 8.0 pe textul grec al colecţiei BGM. 
9 Aceeaşi cifră e confirmată şi de Robert MORGENTHALER, în Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, 
Gotthelf-Verlag Zürich, Franfurkt am Mein, 1958,  p. 82.  



 8 

 Prezintă interes şi derivatele substantivului împărăţie: 

- adjectivul împărătesc (gr. βασίλειος, ον), la I Pt. 2, 9 – preoţie împărătească;10 acelaşi 

adjectiv împărătesc este redat de către gr. βασιλικός, ή, όν, sinonim cu regesc, domnesc – 

de 5 ori – cel mai important sens fiind la Iac. 2, 8: legea împărătească; 

- verbul a împărăţi (gr. βασιλεύω) cu sensul de a domni, a stăpâni – de 21 de ori; uneori 

subiectul este Hristos, alteori se referă la oameni, păcate şi moarte; 

- substantivul împărat (gr. βασιλεύς, έως, ὁ) – de 115 ori. Când împărat se referă la 

Hristos, avem un indiciu că este vorba despre o pildă legată de împărăţia Sa, iar când se află şi 

în conjuncţie cu substantivul propriu Israel (apărut în NT de 67 ori) este clar vorba despre 

Împărăţia Cerurilor.11  

 În cele ce urmează, voi analiza ocurenţele substantivului împărăţie în fiecare carte NT, 

urmând ca o sistematizare a înţelesurilor termenului să fie făcută în cap. 4. 

 

3.1.1. Evanghelii 

3.1.1.1. Matei 

Termenul împărăţie apare de 55 de ori în 53 versete: 

1. Spunând (Ioan): Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor . (Mat 3:2) 

2. Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor. 

(Mat 4:8) 

3. De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia 

cerurilor . (Mat 4:17) 

4. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi 

tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor.  (Mat 4:23) 

5. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor .  (Mat 5:3) 

6. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor .  (Mat 5:10) 

7. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va 

chema în împărăţia cerurilor ; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia 

cerurilor .  (Mat 5:19) 

8. Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi 

intra în împărăţia cerurilor .  (Mat 5:20) 

9. Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.  (Mat 6:10) 

10. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.  

(Mat 6:33) 

                                                 
10 În Statistik găsim două ocurenţe, cealaltă fiind la Luca, pe care am identificat-o cu BW8 ca fiind Lc. 7, 25 – 
palatele împărăteşti. Este de fapt o substantivizare redată în BOR prin „casele regilor“. 
11 Unele sensuri indirecte vor fi analizate în subcapitolul 3.3. – Alte locuri care se referă indirect la Împărăţie. 
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11. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor , ci cel ce face voia Tatălui Meu 

Celui din ceruri.  (Mat 7:21) 

12. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov 

în împărăţia cerurilor .  (Mat 8:11) 

13. Iar fiii împ ărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea 

dinţilor.  (Mat 8:12) 

14. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei 

şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.  (Mat 9:35) 

15. Şi mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat împărăţia cerurilor .  (Mat 10:7) 

16. Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; 

totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor  este mai mare decât el.  (Mat 11:11) 

17. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor  se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc 

pun mâna pe ea.  (Mat 11:12) 

18. Cunoscând gândurile lor, Iisus le-a zis: Orice împărăţie care se dezbină în sine se pustieşte, orice cetate 

sau casă care se dezbină în sine nu va dăinui.  (Mat 12:25) 

19. Dacă satana scoate pe satana, s-a dezbinat în sine; dar atunci cum va dăinui împărăţia lui?  

(Mat 12:26) 

20. Iar dacă Eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.  

(Mat 12:28) 

21. Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor , pe când 

acestora nu li s-a dat.  (Mat 13:11) 

22. De la oricine aude cuvântul împărăţiei şi nu-l înţelege, vine cel viclean şi răpeşte ce s-a semănat în 

inima lui; aceasta este sămânţa semănată lângă drum.  (Mat 13:19) 

23. Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăţia cerurilor  omului care a semănat 

sămânţă bună în ţarina sa.  (Mat 13:24) 

24. O altă pildă le-a pus înainte, zicând: Împărăţia cerurilor  este asemenea grăuntelui de muştar, pe care, 

luându-l, omul l-a semănat în ţarina sa,  (Mat 13:31) 

25. Altă pildă le-a spus lor: Asemenea este împărăţia cerurilor  aluatului pe care, luându-l, o femeie l-a 

ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit toată.  (Mat 13:33) 

26. Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împ ărăţiei; iar neghina sunt fiii celui rău.  (Mat 13:38) 

27. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui  toate smintelile şi pe cei ce fac 

fărădelegea,  (Mat 13:41) 

28. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui  lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.  

(Mat 13:43) 

29. Asemenea este împărăţia cerurilor  cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a 

ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.  (Mat 13:44) 

30. Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor  cu un neguţător care caută mărgăritare bune.  (Mat 13:45) 

31. Asemenea este iarăşi împărăţia cerurilor  cu un năvod aruncat în mare şi care adună tot felul de peşti.  

(Mat 13:47) 
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32. Iar El le-a zis: De aceea, orice cărturar cu învăţătură despre împărăţia cerurilor  este asemenea unui om 

gospodar, care scoate din vistieria sa noi şi vechi.  (Mat 13:52) 

33. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor  şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei 

dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.  (Mat 16:19) 

34. Adevărat grăiesc vouă: Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe 

Fiul Omului, venind în împărăţia Sa.  (Mat 16:28) 

35. În ceasul acela, s-au apropiat ucenicii de Iisus şi I-au zis: Cine, oare, este mai mare în împărăţia 

cerurilor ?  (Mat 18:1) 

36. Şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în 

împărăţia cerurilor .  (Mat 18:3) 

37. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăţia cerurilor .  

(Mat 18:4) 

38. De aceea, asemănatu-s-a împărăţia cerurilor  omului împărat care a voit să se socotească cu slugile 

sale.  (Mat 18:23) 

39. Că sunt fameni care s-au născut aşa din pântecele mamei lor; sunt fameni pe care oamenii i-au făcut 

fameni, şi sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înşişi, pentru împărăţia cerurilor . Cine poate 

înţelege să înţeleagă.  (Mat 19:12) 

40. Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia 

cerurilor .  (Mat 19:14) 

41. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor .  

(Mat 19:23) 

42. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în 

împărăţia lui Dumnezeu.  (Mat 19:24) 

43. Căci împărăţia cerurilor  este asemenea unui om stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă să 

tocmească lucrători pentru via sa.  (Mat 20:1) 

44. Iar El a zis ei: Ce voieşti? Ea a zis Lui: Zi ca să şadă aceşti doi fii ai mei, unul de-a dreapta şi altul de-a 

stânga Ta, întru împărăţia Ta. (Mat 20:21) 

45. Care dintr-aceştia doi a făcut voia Tatălui? Zis-au Lui: Cel de-al doilea. Zis-a lor Iisus: Adevărat grăiesc 

vouă că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu.  (Mat 21:31) 

46. De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face 

roadele ei.  (Mat 21:43) 

47. Împărăţia cerurilor  asemănatu-s-a omului împărat care a făcut nuntă fiului său.  (Mat 22:2) 

48. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor  înaintea oamenilor; că voi 

nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi.  (Mat 23:13) 

49. Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure 

pe alocuri.  (Mat 24:7) 

50. Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea spre mărturie la toate neamurile; şi 

atunci va veni sfârşitul.  (Mat 24:14) 

51. Împărăţia cerurilor  se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea 

mirelui.  (Mat 25:1) 



 11 

52. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi 

împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.  (Mat 25:34) 

53. Şi vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viţei până în ziua aceea când îl voi bea cu 

voi, nou, întru împărăţia Tatălui Meu.  (Mat 26:29) 

Din cele 53 de versete, doar 4 nu se referă la Împărăţia Cerurilor ci la 

împărăţii lumeşti (pct. 2, 18 şi 49) sau împărăţia diavolului (pct. 19). 

De remarcat preferinţa lui Matei pentru sintagma împărăţia cerurilor – de 

29 de ori, fiind aşa cum am arătat mai sus un termen specific lui. 

Sintagma împărăţia lui Dumnezeu apare la Matei doar de 5 ori. Părintele 

prof. Constantin Galeriu este de părere că aceasta arată identitatea iudaică foarte 

pregnantă a evangheliei lui Matei, pentru că în mediul iudaic nu se pronunţa 

niciodată numele lui Dumnezeu (din evlavie pentru transcendenţa şi sfinţenia 

Sa)12. De aceea şi Matei foloseşte o sintagmă perifrastică – „Împărăţia 

Cerurilor” – deşi este clar că Împărăţia este a Celui ce are cerul drept tron (Is. 

66, 1). Spre deosebire de el, Marcu şi Luca vom vedea că nu se sfiesc să 

folosească preponderent „Împărăţia lui Dumnezeu”, pentru că propovăduiesc în 

afara Palestinei. 

 

3.1.1.2. Marcu 

 Termenul împărăţie apare de 20 de ori în 18 versete: 

1. Şi zicând: S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în 

Evanghelie. (Mc 1:15) 

2. Dacă o împărăţie se va dezbina în sine, acea împărăţie nu mai poate dăinui.  (Mc 3:24) 

3. Şi le-a răspuns: Vouă vă e dat să cunoaşteţi taina împărăţiei lui Dumnezeu, dar pentru cei de afară 

totul se face în pilde,  (Mc 4:11) 

4. Şi zicea: Aşa este împărăţia lui Dumnezeu, ca un om care aruncă sămânţa în pământ,  (Mc 4:26) 

5. Şi zicea: Cum vom asemăna împărăţia lui Dumnezeu, sau în ce pildă o vom închipui?  (Mc 4:30) 

6. Şi s-a jurat ei: Orice vei cere de la mine îţi voi da, până la jumătate din regatul meu.  (Mc 6:23) 

7. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până 

ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere.  (Mc 9:1) 

8. Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine îţi este ţie cu un singur ochi în împărăţia lui 

Dumnezeu, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului.  (Mc 9:47) 

                                                 
12 Cuvântul introductiv al pr. prof. C-tin Galeriu la Joachim Jeremias, Parabolele lui Iisus citată mai sus, p. VI. 
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9. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca 

aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.  (Mc 10:14) 

10. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea.  (Mc 

10:15) 

11. Şi Iisus, uitându-Se în jur, a zis către ucenicii Săi: Cât de greu vor intra bogaţii în împărăţia lui 

Dumnezeu!  (Mc 10:23) 

12. Iar ucenicii erau uimiţi de cuvintele Lui. Dar Iisus, răspunzând iarăşi, le-a zis: Fiilor, cât  de greu este 

celor ce se încred în bogăţii să intre în împărăţia lui Dumnezeu!  (Mc 10:24) 

13. Mai lesne este cămilei să treacă prin urechile acului, decât bogatului să intre în împărăţia lui 

Dumnezeu.  (Mc 10:25) 

14. Binecuvântată este împărăţia ce vine a părintelui nostru David! Osana întru cei de sus!  (Mc 11:10) 

15. Iar Iisus, văzându-l că a răspuns cu înţelepciune, i-a zis: Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu. 

Şi nimeni nu mai îndrăznea să-L mai întrebe.  (Mc 12:34) 

16. Şi se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie, vor fi cutremure pe alocuri şi foamete şi 

tulburări vor fi. Iar acestea sunt începutul durerilor.  (Mc 13:8) 

17. Adevărat grăiesc vouă că de acum nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua aceea când îl voi bea nou 

în împărăţia lui Dumnezeu.  (Mc 14:25) 

18. Şi venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, 

îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus.  (Mc 15:43). 

Din cele 18 de versete, doar 4 nu se referă la Împărăţia Cerurilor ci la împărăţii lumeşti 

oarecare (pct. 6 şi 16), împărăţia lui David (pct. 14) sau împărăţia diavolului (pct. 2). 

Spre deosebire de Matei, la Marcu se remarcă preferinţa pentru sintagma Împărăţia lui 

Dumnezeu, regăsită în 14 din cele 18 versete relevante. 

 

3.1.1.3. Luca 

 După Matei, Luca foloseşte cel mai des termenul împărăţie, pe care îl regăsim de 46 

de ori în 44 de versete: 

1. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui  nu va avea sfârşit.  (Lc 1:33) 

2. Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii.  (Lc 4:5) 

3. Şi El a zis către ei: Trebuie să binevestesc împărăţia lui Dumnezeu şi altor cetăţi, fiindcă pentru 

aceasta am fost trimis.  (Lc 4:43) 

4. Şi El, ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: Fericiţi voi cei săraci, că a voastră este împărăţia lui 

Dumnezeu.  (Lc 6:20) 

5. Zic vouă: Între cei născuţi din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic în împărăţia 

lui Dumnezeu este mai mare decât el.  (Lc 7:28) 

6. Şi după aceea Iisus umbla prin cetăţi şi prin sate, propovăduind şi binevestind împărăţia lui 

Dumnezeu, şi cei doisprezece erau cu El;  (Lc 8:1) 
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7. El a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, ca, 

văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă.  (Lc 8:10) 

8. Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi.  (Lc 9:2) 

9. Iar mulţimile, aflând, au mers după El şi El, primindu-le, le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu, iar 

pe cei care aveau trebuinţă de vindecare îi făcea sănătoşi.  (Lc 9:11) 

10. Cu adevărat însă spun vouă: Sunt unii, dintre cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor 

vedea împărăţia lui Dumnezeu.  (Lc 9:27) 

11. Iar El i-a zis: Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor, iar tu mergi de vesteşte împărăţia lui Dumnezeu.  

(Lc 9:60) 

12. Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru 

împărăţia lui Dumnezeu.  (Lc 9:62) 

13. Şi vindecaţi pe bolnavii din ea şi ziceţi-le: S-a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu.  (Lc 10:9) 

14. Şi praful care s-a lipit de picioarele noastre din cetatea noastră vi-l scuturăm vouă. Dar aceasta să ştiţi, 

că s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu.  (Lc 10:11) 

15. Şi le-a zis: Când vă rugaţi, ziceţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie 

împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.  (Lc 11:2) 

16. Dar El, cunoscând gândurile lor, le-a zis: Orice împărăţie, dezbinându-se în sine, se pustieşte şi casă 

peste casă cade.  (Lc 11:17) 

17. Şi dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai sta împărăţia lui? Fiindcă ziceţi că Eu scot pe demoni 

cu Beelzebul.  (Lc 11:18) 

18. Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.  (Lc 

11:20) 

19. Căutaţi mai întâi împărăţia Lui . Şi toate acestea se vor adăuga vouă.  (Lc 12:31) 

20. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia.  (Lc 12:32) 

21. Deci zicea: Cu ce este asemenea împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce o voi asemăna?  (Lc 13:18) 

22. Şi iarăşi a zis: Cu ce voi asemăna împărăţia lui Dumnezeu?  (Lc 13:20) 

23. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor, când veţi vedea pe Avraam şi pe Isaac şi pe Iacov şi pe toţi 

proorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi aruncaţi afară.  (Lc 13:28) 

24. Şi vor veni alţii de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la masă în 

împărăţia lui Dumnezeu.  (Lc 13:29) 

25. Şi auzind acestea, unul dintre cei ce şedeau cu El la masă I-a zis: Fericit este cel ce va prânzi în 

împărăţia lui Dumnezeu!  (Lc 14:15) 

26. Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se 

sileşte spre ea.  (Lc 16:16) 

27. Şi fiind întrebat de farisei când va veni împărăţia lui Dumnezeu, le-a răspuns şi a zis: Împărăţia lui 

Dumnezeu nu va veni în chip văzut.  (Lc 17:20) 

28. Şi nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.  (Lc 

17:21) 

29. Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui 

Dumnezeu este a unora ca aceştia.  (Lc 18:16) 
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30. Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea.  (Lc 

18:17) 

31. Şi văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu!  (Lc 

18:24) 

32. Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu.  

(Lc 18:25) 

33. Şi El le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Nu este nici unul care a lăsat casă, sau femeie, sau fraţi, sau 

părinţi, sau copii, pentru împărăţia lui Dumnezeu,  (Lc 18:29) 

34. Şi ascultând ei acestea, Iisus, adăugând, le-a spus o pildă, fiindcă El era aproape de Ierusalim, iar ei 

credeau că împărăţia lui Dumnezeu se va arăta îndată.  (Lc 19:11) 

35. Deci a zis: Un om de neam mare s-a dus într-o ţară îndepărtată, ca să-şi ia domnie şi să se întoarcă.  (Lc 

19:12) 

36. Şi când s-a întors el, după ce luase domnia, a zis să fie chemate slugile acelea, cărora le dăduse banii, 

ca să ştie cine ce a neguţătorit.  (Lc 19:15) 

37. Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie.  (Lc 21:10) 

38. Aşa şi voi, când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că aproape este împărăţia lui Dumnezeu.  (Lc 

21:31) 

39. Căci zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca, până când nu va fi desăvârşit în împărăţia lui 

Dumnezeu.  (Lc 22:16) 

40. Că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din rodul viţei, până ce nu va veni împărăţia lui Dumnezeu.  (Lc 

22:18) 

41. Şi Eu vă rânduiesc vouă împărăţie, precum Mi-a rânduit Mie Tatăl Meu,  (Lc 22:29) 

42. Ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea, în împărăţia Mea şi să şedeţi pe tronuri, judecând cele 

douăsprezece seminţii ale lui Israel.  (Lc 22:30) 

43. Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni în împărăţia Ta.  (Lc 23:42) 

44. Acesta nu se învoise cu sfatul şi cu fapta lor. El era din Arimateea, cetate a iudeilor, aşteptând 

împărăţia lui Dumnezeu.  (Lc 23:51). 

Din cele 44 de versete, doar 6 nu se referă la Împărăţia Cerurilor ci la 

împărăţii lumeşti (pct. 2, 16, 35, 36, 37) sau împărăţia diavolului (pct. 17). 

Ca şi Marcu, Luca preferă sintagma „Împărăţia lui Dumnezeu”, folosită 

de 32 de ori în 31 de versete. 

3.1.1.4. Ioan 

 Termenul împărăţie apare cel mai rar la Ioan, fiind folosit doar de 5 de ori în 3 versete: 

1. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să 

vadă împărăţia lui Dumnezeu.  (In 3:3) 

2. Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să 

intre în împărăţia lui Dumnezeu.  (In 3:5) 
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3. Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea 

aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăţia Mea nu este de 

aici.  (In 18:36) 

Deşi doar în primele două versete referinţa este directă la împărăţia lui Dumnezeu, la 

pct. 3, în discuţia Domnului Iisus cu Pilat, împărăţia Mea se referă evident tot la împărăţia lui 

Dumnezeu. Iată deci şi un frumos argument exegetic pentru dumnezeirea Mântuitorului ! 

 

3.1.2. Faptele Apostolilor 

 Termenul împărăţia apare de 8 ori: 

1. Cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de 

patruzeci de zile şi vorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu.  (Fapt 1:3) 

2. Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui 

Israel?  (Fapt 1:6) 

3. Iar când au crezut lui Filip, care le propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre numele lui 

Iisus Hristos, bărbaţi şi femei se botezau.  (Fapt 8:12) 

4. Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe 

trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu.  (Fapt 14:22) 

5. Şi el, intrând în sinagogă, a vorbit cu îndrăzneală timp de trei luni, vorbind cu ei şi căutând să-i 

încredinţeze de împărăţia lui Dumnezeu.  (Fapt 19:8) 

6. Şi acum, iată, eu ştiu că voi toţi, printre care am petrecut propovăduind împărăţia lui Dumnezeu, nu 

veţi mai vedea faţa mea.  (Fapt 20:25) 

7. Deci, rânduindu-i o zi, au venit la el, la gazdă, mai mulţi. Şi de dimineaţa până seara, el le vorbea, dând 

mărturie despre împărăţia lui Dumnezeu, căutând să-i încredinţeze despre Iisus din Legea lui Moise şi 

din prooroci.  (Fapt 28:23) 

8. Propovăduind împărăţia lui Dumnezeu şi învăţând cele despre Domnul Iisus Hristos, cu toată 

îndrăzneala şi fără nici o piedică.  (Fapt 28:31). 

 

Observăm că folosirea sintagmei împărăţia lui Dumnezeu este majoritară, în 7 din cele 

8 versete13. 

 

3.1.3. Epistolele 

 În tot corpul epistolar, termenul împărăţie apare de 19 ori, dintre care 17 apariţii sunt 

în epistolele pauline: 

                                                 
13 Totuşi în textul grec al Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 27h Edition, Deutsch Bibelgesellschaft, 
Stuttgart, 1993 la Fapt. 20, 25 (adică pct. 6) găsim doar βασιλείαν, dar referirea la o realitate cerească este atât 
de evidentă încât traducătorii români au preferat să o redea cu împărăţia lui Dumnezeu. La fel şi în KJV. 
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1. Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul 

Sfânt.  (Rom 14:17) 

2. Căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere.  (1 Cor 4:20) 

3. Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, 

nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii,  (1 Cor 6:9) 

4. Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui 

Dumnezeu.  (1 Cor 6:10) 

5. După aceea, sfârşitul, când Domnul va preda împărăţia lui Dumnezeu şi Tatălui, când va desfiinţa 

orice domnie şi orice stăpânire şi orice putere.  (1 Cor 15:24) 

6. Aceasta însă zic, fraţilor: Carnea şi sângele nu pot să moştenească împărăţia lui Dumnezeu, nici 

stricăciunea nu moşteneşte nestricăciunea.  (1 Cor 15:50) 

7. Pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte 

v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.  (Gal 5:21) 

8. Căci aceasta s-o ştiţi bine, că nici un desfrânat, sau necurat, sau lacom de avere, care este un închinător 

la idoli, nu are moştenire în împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.  (Ef 5:5) 

9. El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului  iubirii Sale,  (Col 1:13) 

10. Asemenea şi Iisus, cel ce se numeşte Iustus, care sunt din tăierea împrejur; numai aceştia au lucrat 

împreună cu mine pentru împărăţia lui Dumnezeu. Ei au fost cei ce mi-au adus mângâiere.  

(Col 4:11) 

11. Şi v-am rugat cu stăruinţă să umblaţi cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, Celui ce vă cheamă la 

împărăţia şi la slava Sa.  (1Tes 2:12) 

12. Ele sunt o dovadă a dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, ca să vă învredniciţi de împărăţia lui Dumnezeu, 

pentru care şi pătimiţi,  (2Tes 1:5) 

13. Eu te îndemn deci stăruitor în faţa lui Dumnezeu şi a lui Hristos Iisus, Care va să judece viii şi morţii, la 

arătarea Lui şi în împărăţia Lui ;  (2 Tim 4:1) 

14. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, în împărăţia Sa cerească. Lui fie slava în 

vecii vecilor. Amin!  (2 Tim 4:18) 

15. Iar către Fiul: "Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei 

Tale.  (Evr 1:8) 

16. Care prin credinţă, au biruit împărăţii , au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile 

leilor,  (Evr 11:33) 

17. De aceea, fiindcă primim o împărăţie neclintită, să fim mulţumitori, şi aşa să-I aducem lui Dumnezeu 

închinare plăcută, cu evlavie şi cu sfială.  (Evr 12:28) 

18. Ascultaţi, iubiţii mei fraţi: Au nu Dumnezeu i-a ales pe cei ce sunt săraci în ochii lumii, dar bogaţi în 

credinţă şi moştenitori ai împărăţiei pe care a făgăduit-o El celor ce Îl iubesc?  (Iac 2:5) 

19. Că aşa vi se va da cu bogăţie intrarea în veşnica împărăţie a Domnului nostru şi Mântuitorului Iisus 

Hristos.  (2 Pt 1:11). 

Din cele 19 apariţii, doar una se referă la împărăţii lumeşti (pct. 16). 
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Din cele 17 apariţii la Pavel, 10 sunt in terminis împărăţia lui Dumnezeu. Deci putem 

deduce indirect, din terminologia folosită, legătura de filiaţie duhovnicească dintre Pavel şi 

Luca (care folosise aceeaşi sintagmă de 39 de ori).  

De asemenea, utilizarea simultană a sintagmei împărăţia lui Dumnezeu cu împărăţia 

Fiului pentru aceeaşi realitate (pct. 8 şi 9) este un argument intern contra arienilor care negau 

dumnezeirea lui Hristos. 

 

3.1.4. Apocalipsa 

 În cartea Apocalipsei, termenul împărăţie apare de 9 ori: 

1. Şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi ai lui Dumnezeu şi Tatăl Său, Lui fie slava şi puterea, în vecii 

vecilor. Amin!  (Apoc 1:6) 

2. Eu Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la suferinţa şi la împărăţia şi la răbdarea în Iisus, 

fost-a în insula ce se cheamă Patmos, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia lui Iisus.  (Apoc 

1:9) 

3. Şi i-ai făcut Dumnezeului nostru împărăţie şi preoţi, şi vor împărăţi pe pământ.  (Apoc 5:10) 

4. Şi a trâmbiţat al şaptelea înger şi s-au pornit, în cer, glasuri puternice care ziceau: Împărăţia lumii a 

ajuns a Domnului nostru şi a Hristosului Său şi va împărăţi în vecii vecilor.  (Apoc 11:15) 

5. Şi am auzit glas mare, în cer, zicând: Acum s-a făcut mântuirea şi puterea şi împărăţia Dumnezeului 

nostru şi stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâşul fraţilor noştri, cel ce îi pâra pe ei 

înaintea Dumnezeului nostru, ziua şi noaptea.  (Apoc 12:10) 

6. Şi al cincilea înger a vărsat cupa lui pe scaunul fiarei şi în împărăţia ei s-a făcut întuneric şi oamenii îşi 

muşcau limbile de durere.  (Apoc 16:10) 

7. Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care încă n-au luat împărăţia, dar care vor 

lua stăpânire de împăraţi, un ceas, împreună cu fiara.  (Apoc 17:12) 

8. Căci Dumnezeu a pus în inimile lor să facă voia Lui şi să se întâlnească într-un gând şi să dea fiarei 

împărăţia lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu.  (Apoc 17:17) 

9. Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împăraţii pământului.  

(Apoc 17:18). 

 

Din cele 9 apariţii, doar 4 se referă la împărăţia lui Dumnezeu (pct. 1, 2, 3 şi 5). Dar 

sensurile sunt mai nuanţate şi le voi analiza la subcapitolul 3.3. 
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        Niciodată n-a vorbit un om  
ca Omul acesta! (In. 7, 46) 

3.2. Parabolele Împărăţiei 

 

3.2.1. Parabola – metodă misionară 

 

 A. Rostul şi definirea parabolei 

 Încă din zorii creştinismului, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos au produs şi încă 

produc un impact adânc în ascultătorii lor. Fie ei receptivi sau sceptici, ei nu au putut rămâne 

indiferenţi cuvântului dumnezeiesc şi fie explicându-l, fie negându-l, parabolele pline de viaţă 

ale Mântuitorului au făcut să curgă râuri de cerneală şi vor fi piatră de poticneală până la 

sfârşitul veacurilor.  

 Parabola (având sinonime pilda, exemplul, comparaţia) este o imagine plastică ale 

unei realităţi cereşti care nu poate fi percepută de către ascultători decât prin analogie cu 

lucrurile pământeşti. Ea este “o metodă de vorbire în care adevărul moral sau religios este 

ilustrat din analogia cu experienţa comună” 14. Având de vestit o Împărăţie care nu este din 

lumea aceasta - Împărăţia Cerurilor - (In. 18, 36), Mântuitorul se confrunta cu problema că 

cei cărora le era adresat cuvântul se aflau în imposibilitate de a înţelege “cele ce ochiul n-a 

văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-au suit” (I Cor. 3, 9). Despre venirea 

Împărăţiei oamenii erau deja preveniţi de către Sf. Ioan Botezătorul, deşi nici acela nu vestea 

o împărăţie nemaiauzită. În mediul iudaic, aşteptarea Împărăţiei era foarte veche: cu mai bine 

de şapte secole în urmă, proorocul Isaia făcuse profeţia unei împărăţii veşnice (Is. 66), iar 

înaintemergătorul Domnului nu a făcut decât să catalizeze sentimentul aşteptării difuze într-un 

tumult tensionat. Dar oamenii nu ştiau cum urma să fie această împărăţie şi cum se va intra în 

ea, de aceea Mântuitorul trebuie să desfăşoare o amplă activitate învăţătorească şi să prezinte 

în cuvinte simple un mesaj dificil de asimilat. Este unul dintre motivele pentru care Hristos le 

vorbeşte oamenilor în pilde.  

 

 B. De ce, din antichitate şi până în prezent, parabola este perenă? 

 Un exeget occidental, modern dar echilibrat – Joachim Jeremias – observa că deşi 

parabolele Domnului Iisus Hristos sunt foarte vizuale şi familiare auditoriului, preluând 

elemente care apar în viaţa cotidiană a oamenilor simpli din vremea Sa (via, îngrijirea şi 

                                                 
14 John D. DAVIS, Ph. D., D.D., LL.D., The Westminster Dictionary of the Bible, The Westminster Press, 
Philadelphia, 1944, p. 449. 
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culesul viei, vinul, plugul, sămânţa, semănatul, aratul, arderea buruienilor etc.), totuşi imediat 

după moartea Sa – la mai puţin de 10 ani – a şi apărut tendinţa de a le alegoriza. Aceasta 

deoarece „în lumea elenistică se obişnuia ca miturile să fie interpretate ca vehicule ale 

cunoaşterii ezoterice, iar în iudaismul elenistic exegeza alegorică se bucura de o înaltă 

preţuire; era deci de aşteptat ca învăţătorii creştini să recurgă la această metodă”.15 Exegetul 

sesiza problema reconstituirii sensului lor originar. 

 Şi Andrei Pleşu, în introducerea recent-lansatei sale cărţi16, sesiza dificultatea 

înţelegerii pildelor, dar venind dintr-o altă direcţie: cea a intelectualului-filozof, obişnuit cu 

sisteme de gândire. Autorul observa, după un obositor periplu inter-confesional (din păcate 

preponderent germano-protestant) că nu se poate afirma existenţa unei doctrine în creştinism, 

că Domnul Iisus Hristos n-a venit să întemeieze o doctrină şi că parabolele Sale sunt pline de 

culoare, de viaţă, de contrast. Dar aceasta se cunoştea deja în tradiţia ortodoxă, părintele 

ieromonah Rafail Noica observând foarte întemeiat că „ortodoxia este însăşi firea în care 

Dumnezeu l-a creat pe om. Esenţa ortodoxiei este firea omului”17. Acelaşi Andrei Pleşu mai 

afirma necesitatea parcurgerii unei mari distanţe pentru a sesiza existenţa adevărului în 

imediata vecinătate a căutătorului, referindu-se la cele două milenii care ne despart de 

vremurile când au fost rostite pildele. 

 Putem trage o concluzie preliminară: recursul la elemente foarte simple, specifice 

ocupaţiilor tradiţionale, neschimbabile sau foarte puţin schimbabile în sine, va putea păstra cât 

mai neschimbat şi conţinutul mesajului hristic peste secole. Simplitatea este sarea care nu lasă 

învăţătura lui Hristos să fie stricată de reinterpretările nesfârşite care i-au urmat. Cei care, deşi 

nu mai sunt contemporani Domnului Iisus Hristos, totuşi Îi aud pildele astăzi, îi pot înţelege şi 

ei mesajul în mod natural, fără a avea nevoie de o iniţiere ezoterică sau de o pregătire de 

specialitate. Sămânţa de grâu rămâne sămânţă şi trebuie sădită, oile rămân oi şi trebuie 

păstorite, via rămâne vie şi trebuie plivită ca să aducă rod. Este un lucru la care predicatorii şi 

misionarii moderni trebuie să reflecteze, atunci când se adresează semenilor, evitând 

preţiozitatea şi alegorizările excesive care răcesc sufletul şi alungă auditorii. Marii retori ai 

antichităţii – Seneca, Cicero, Demostene ş.a. – au rămas îngropaţi în praf şi puţini abia le mai 

ştiu numele, iar şi mai puţini ştiu despre ceea ce au vorbit. La fel se întâmplă cu marii filozofi 

şi cu marii jurişti. În schimb, câţi nu au auzit despre omul Iisus Hristos şi despre Împărăţia pe 

                                                 
15 Joachim JEREMIAS, Parabolele lui Iisus, Editura Anastasia, dată neprecizată, Bucureşti, p. 10, traducere 
după ediţia engleză revizuită a cărţii cu acelaşi titlu apărută în 1963 la Editura Charles Scribner’s Sons, New 
York. 
16 Andrei PLEŞU, Parabolele lui Iisus. Adevărul spus ca poveste, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, pp.11-22. 
17 Rafail NOICA, Celălalt Noica. Mărturii ale monahului Rafail Noica, Editura Anastasia, Bucureşti, 2004, p. 
25. 
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care El a vestit-o? Câţi nu îşi amintesc şi azi pildele despre semănător, despre vier, despre 

păstor? Chiar dacă dumnezeirea Sa rămâne o piatră de poticneală pentru mulţi şi astăzi, cel 

puţin memoria sa nu poate fi îngropată, ea rămâne vie. 

 

 C. Ocurenţa parabolelor în evanghelii 

Fiindcă exista în antichitatea orientală obiceiul vorbirii în pilde atunci când se 

transmitea o învăţătură, şi în propovăduirea creştină regăsim frecvent pildele. Fiindcă în prima 

parte am citat un dicţionar din mediul protestant, vom face uz şi de un dicţionar românesc al 

Noului Testament18, care defineşte parabola (pilda) prin conţinutul său: „se foloseşte 

totdeauna de lucruri reale şi este foarte des întâlnită în Noul Testament. Pilda poate indica un 

adevăr moral, cum e cazul cu cea a fariseului şi a vameşului; sau unul religios sau dogmatic, 

ca în parabolele semănătorului, neghinei […]. Toate aceste pilde privesc împărăţia lui 

Dumnezeu sau biserica şi felul cum lucrează ea în fiinţa omului şi în lume”. Autorul acestui 

dicţionar întocmeşte şi o listă a parabolelor evanghelice, identificând un număr de 4019, apoi 

menţionează că prin pildă se mai înţelege şi exemplul personal pe care l-au dat prin fapte 

Mântuitorul şi apostolii Săi, deşi acest ultim sens nu este scopul lucrării de faţă. 

 Urmărind parabolele şi conţinutul lor în evangheliile sinoptice, observăm că 

majoritatea lor se referă direct sau indirect la Împărăţia Cerurilor. În Evanghelia de la Ioan nu 

găsim pilde despre Împărăţia Cerurilor, datorită preocupării sale pentru persoana Duhului 

Sfânt. 

 

D. Valoarea misionară a parabolelor 

 Două rosturi sunt cele pentru care Mântuitorul vorbeşte ascultătorilor săi în pilde. 

Primul este cel al uşurinţei transmiterii unui mesaj, indirect, prin ricoşeu. Vorbind în pilde, ei 

înşişi îşi cercetează cugetul şi, în deplină libertate, ajung la concluzia că despre ei se vorbeşte 

şi aleg dacă să primească pilda sau nu. Dacă ar fi vorbit direct ascultătorilor, pe mulţi i-ar fi 

lezat şi le-ar fi stârnit orgoliul, i-ar fi făcut să-şi închidă ochii şi să-şi astupe urechile 

intenţionat, adică să facă pe neînţelegătorii. Ceea ce s-a şi întâmplat. Chiar vorbindu-li-se pe 

ocolite, mulţi iudei – mai ales dintre cei cu pregătire intelectuală şi dintre cei aflaţi în funcţii 

                                                 
18 Pr. dr. Ioan MIRCEA, Dicţionar al Noului Testament, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995, pp. 397-399. 
19 The Westminster Dictionary, citat mai sus, menţionează 39, dar numărul variază mult. Andrei Pleşu (op. cit., 
pp. 309-312) inventariază 34, dar în funcţie de înţelegerea autorilor privitoare la caracterul parabolei numărul a 
depăşit şi 100 (Zimmermann, Ruben, Hermeneutik der Gleichnisse Jesu, Mohr Siebeck, Tubingen, 2008, apud 
Andrei Pleşu, op. cit., p. 305). Unii le-au perceput ca învăţături extinse, în timp ce alţii au înglobat în acest 
termen şi simplele comparaţii. 
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ecleziale sau învăţătoreşti – au fost atinşi de cuvântul propovăduirii, s-au simţit vizaţi şi, 

neprimind pocăinţa, mai rău s-au învârtoşat şi au început să hulească învăţătura cea nouă şi pe 

Învăţător. Deci ajugem la al doilea motiv al vorbirii în pilde: reaua-voinţă a oamenilor, care 

şi-au închis ochii intenţionat ca să nu-I vadă minunile lui Hristos, şi-au astupat urechile ca să 

nu-I audă cuvântul şi şi-au împietrit inimile ca să nu-I priceapă îndemnurile care-i chemau la 

El ca să-i vindece. Iar acestea nu numai în vremea lui Hristos, ci încă din vechime, de aceea şi 

Isaia le striga acest blestem al lui Dumnezeu care s-a împlinit până în vremea Mântuitorului 

inclusiv: „Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi vedea” 

(Mat. 13, 14). 

Când Mântuitorul le spune ucenicilor „vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei 

cerurilor, iar acelora nu li s-a dat” (Mat. 13, 10-11), este aceasta o referinţă la predestinare? 

Nu. Explicaţia ne-o dă limpede Sf. Ioan Gură de Aur: prin libertatea alegerii sale şi prin 

efortul său propriu, omul este cel care se face vrednic să audă cuvântul dumnezeiesc, să-l 

primească şi să-l rodească, sau să-l respingă20. Cu alte cuvinte, prin voia sa, omul se face fie 

„pământ mănos”, fie „cale”, „loc pietros” sau „spini”. Dumnezeu, văzând voia cea bună sau 

cea rea a omului, dă mai mult până prisoseşte sau ia şi puţinul pe care-l dăduse până atunci: 

„căci celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce nu are, şi ce are i se va lua” (Mat. 

13, 12). 

Înseamnă oare că Dumnezeu nu-i mai iubeşte pe cei care nu primesc cuvântul Său? 

Dimpotrivă. Dumnezeu ştie care oameni vor primi cuvântul Său şi care nu, văzându-le 

împietrirea inimii. De aceea, vorbindu-le în pilde, face cuvântul Său mai tainic, astfel încât la 

judecată acelora să le fie mai uşor, să aibă o circumstanţă atenuantă. Sfântul Teofilact al 

Bulgariei, tâlcuind locul paralel de la Mc. 4, 11-12 („dar pentru cei de afară totul se face în 

pilde, ca uitându-se, să privească şi să nu vadă, şi, auzind, să nu înţeleagă, ca nu cumva să se 

întoarcă şi să fie iertaţi”) spune: „pe ceilalţi i-a orbit Dumnezeu, ca să nu le fie lor spre mai 

mare osândă, de vor înţelege ceea ce se cuvine, dar nu vor face”21. Căci este mai mare 

pedeapsa slugii care a ştiut voia stăpânului dar nu a împlinit-o: „sluga aceea care a ştiut voia 

stăpânului şi nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. Şi cea care n-a 

ştiut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puţin. Şi oricui i s-a dat mult, mult i se 

va cere, şi cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se va cere” (Lc. 12, 47-48). 

                                                 
20 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, în seria PSB, vol. 23, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994, p. 530-531. 
21 Sf. Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Marcu, Editura Sophia şi Editura 
Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2008, p. 81. 
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 Concluzie: vorbirea în pilde este o expresie a dragostei de oameni a Mântuitorului. Pe 

cei care-I primeau cuvântul îi menaja, făcându-le mai uşor de primit pastila amară care le 

frângea orgoliul şi-i lecuia prin pocăinţă. Dar şi pe cei care-i respingeau cuvântul şi îl huleau, 

le respecta voinţa de a nu fi receptivi şi chiar îi ferea de o mai aspră pedeapsă la Judecata de 

Apoi. Dragostea neţărmurită era cea care-I dădea puterea cuvântului, care făcea să se adune 

„mulţime mii şi mii de oameni, încât se călcau unii pe alţii” (Lc. 12, 1), care schimba inimile 

şi tămăduia neputinţele sufleteşti şi trupeşti. 

 

 

3.2.2. Exegeza pildelor Împărăţiei în evangheliile sinoptice 

 

 Să urmărim aceste pilde în evangheliile sinoptice. Am observat deja că la Ioan nu 

găsim pilde despre Împărăţia Cerurilor. 

 Din analiza ocurenţelor făcută în subcap. 3.1. observăm că Sf. Evanghelist Matei se 

preocupă cel mai mult despre Împărăţie22; tot la el am identificat şi cele mai multe pilde - 15. 

Este firesc întrucât evanghelia sa era cea mai veche23 şi era adresată comunităţilor de iudei 

proaspăt-încreştinaţi din Palestina24, foarte preocupaţi de venirea lui Mesia şi de instaurarea 

Împărăţiei în lume, dar cu o percepţie greşită a unei împărăţii lumeşti care trebuia corectată. 

„Din întreg cuprinsul evangheliei se desprinde o unică idee, pe care evanghelistul a voit să o 

împărtăşească cititorilor săi, adică ideea că Domnul Iisus Hristos este de fapt Mesia, pentru că 

într-Însul s-au împlinit toate profeţiile VT şi pentru că a vorbit  şi a făcut fapte minunate, cum 

numai Fiul lui Dumnezeu putea să le facă” 25. Este firesc prin urmare să citeze şi cel mai 

frecvent Vechiul Testament – de 11 ori26. Peste tot se observă grija lui Hristos de a le arăta că 

de fapt este vorba de o împărăţie cerească, tot atât de reală ca şi una pământească, ba chiar 

mai reală prin caracterul ei veşnic. De aceea, exegeza pildelor care urmează va urma firul 

acestei evanghelii iar locurile paralele vor fi prezentate sinoptic aici. Există o pildă care apar 

exclusiv la Marcu şi va fi analizată distinct (infra, secţ. 3.2.3). 

                                                 
22 Robert MORGENTHALER, în Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, Gotthelf-Verlag Zürich, 
Franfurkt am Mein, 1958,  p. 82 şi programul Bible Works 8.0 folosind textul grec al colecţiei BGM. 
23 Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, lect. dr. Daniel Mihoc, pr. asist. Ioan Mihoc, Introducere în studiul Noului 
Testament. Curs pentru anul I,  Sibiu, 2007, p. 60. Nepublicat, spre uzul intern al Facultăţii de Teologie. 
24 Ibidem, p. 71. 
25 Arhipresbiterul-mitrofor prof. dr. Vasile GHEORGHIU, Introducerea în sfintele cărţi ale Testamentului Nou,  
Tipografia Mitropolitul Silvestru, Editura autorului, Cernăuţi, 1929, p. 90. 
26 Pr. prof. dr. Constantin COMAN, Studiul Noului Testament, suport de curs pt. anul I, sem. 2, Bucureşti, 2010, 
pp. 7-9. Nepublicat, spre uzul intern al Facultăţii de Teologie. 
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1) Pilda semănătorului: 

Mat. 13, 3-23: 
     3. Şi le-a grăit lor multe, în 
pilde, zicând: Iată a ieşit 
semănătorul să semene. 
     4. Şi pe când semăna, unele 
seminţe au căzut lângă drum şi au 
venit păsările şi le-au mâncat. 
     5. Altele au căzut pe loc pietros, 
unde n-aveau pământ mult şi îndată 
au răsărit, că n-aveau pământ 
adânc; 
     6. Iar când s-a ivit soarele, s-au 
pălit de arşiţă şi, neavând rădăcină, 
s-au uscat. 
     7. Altele au căzut între spini, dar 
spinii au crescut şi le-au înăbuşit. 
     8. Altele au căzut pe pământ bun 
şi au dat rod: una o sută, alta 
şaizeci, alta treizeci. 
     9. Cine are urechi de auzit să 
audă. 
     10. Şi ucenicii, apropiindu-se de 
El, I-au zis: De ce le vorbeşti lor în 
pilde? 
     11. Iar El, răspunzând, le-a zis: 
Pentru că vouă vi s-a dat să 
cunoaşteţi tainele împărăţiei 
cerurilor, pe când acestora nu li s-a 
dat. 
     12. Căci celui ce are i se va da 
şi-i va prisosi, iar de la cel ce nu 
are, şi ce are i se va lua. 
     13. De aceea le vorbesc în pilde, 
că, văzând, nu văd şi, auzind, nu 
aud, nici nu înţeleg. 
     14. Şi se împlineşte cu ei 
proorocia lui Isaia, care zice: "Cu 
urechile veţi auzi, dar nu veţi 
înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar 
nu veţi vedea". 
     15. Căci inima acestui popor s-a 
învârtoşat şi cu urechile aude greu 
şi ochii lui s-au închis, ca nu cumva 
să vadă cu ochii şi să audă cu 
urechile şi cu inima să înţeleagă şi 
să se întoarcă, şi Eu să-i tămăduiesc 
pe ei. 
     16. Dar fericiţi sunt ochii voştri 
că văd şi urechile voastre că aud. 
     17. Căci adevărat grăiesc vouă 
că mulţi prooroci şi drepţi au dorit 
să vadă cele ce priviţi voi, şi n-au 
văzut, şi să audă cele ce auziţi voi, 
şi n-au auzit. 
     18. Voi, deci, ascultaţi pilda 
semănătorului: 

Mc. 4, 3-20: 
     3. Ascultaţi: Iată, ieşit-a 
semănătorul să semene. 
     4. Şi pe când semăna el, o 
sămânţă a căzut lângă cale şi 
păsările cerului au venit şi au 
mâncat-o. 
     5. Şi alta a căzut pe loc pietros, 
unde nu avea pământ mult, şi 
îndată a răsărit, pentru că nu avea 
pământ mult. 
     6. Şi când s-a ridicat soarele, s-a 
veştejit şi, neavând rădăcină, s-a 
uscat. 
     7. Altă sămânţă a căzut în spini, 
a crescut, dar spinii au înăbuşit-o şi 
rod n-a dat. 
     8. Şi altele au căzut pe pământul 
cel bun şi, înălţându-se şi crescând, 
au dat roade şi au adus: una 
treizeci, alta şaizeci, alta o sută. 
     9. Şi zicea: Cine are urechi de 
auzit să audă. 
     10. Iar când a fost singur, cei ce 
erau lângă El, împreună cu cei 
doisprezece, Îl întrebau despre 
pilde. 
     11. Şi le-a răspuns: Vouă vă e 
dat să cunoaşteţi taina împărăţiei 
lui Dumnezeu, dar pentru cei de 
afară totul se face în pilde, 
     12. Ca uitându-se, să privească 
şi să nu vadă, şi, auzind, să nu 
înţeleagă, ca nu cumva să se 
întoarcă şi să fie iertaţi. 
     13. Şi le-a zis: Nu pricepeţi 
pilda aceasta? Dar cum veţi 
înţelege toate pildele? 
     14. Semănătorul seamănă 
cuvântul. 
     15. Cele de lângă cale sunt aceia 
în care se seamănă cuvântul, şi, 
când îl aud, îndată vine satana şi ia 
cuvântul cel semănat în inimile lor. 
     16. Cele semănate pe loc pietros 
sunt aceia care, când aud cuvântul, 
îl primesc îndată cu bucurie, 
     17. Dar n-au rădăcină în ei, ci 
ţin până la un timp; apoi când se 
întâmplă strâmtorare sau prigoană 
pentru cuvânt, îndată se smintesc. 
     18. Şi cele semănate între spini 
sunt cei ce ascultă cuvântul, 
     19. Dar grijile veacului şi 
înşelăciunea bogăţiei şi poftele 
după celelalte, pătrunzând în ei, 

Lc. 8, 4-15: 
     4. Şi adunându-se mulţime 
multă şi venind de prin cetăţi la El, 
a zis în pildă: 
     5. Ieşit-a semănătorul să semene 
sămânţa sa. Şi semănând el, una a 
căzut lângă drum şi a fost călcată 
cu picioarele şi păsările cerului au 
mâncat-o. 
     6. Şi alta a căzut pe piatră, şi, 
răsărind, s-a uscat, pentru că nu 
avea umezeală. 
     7. Şi alta a căzut între spini şi 
spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-
o. 
     8. Şi alta a căzut pe pământul 
cel bun şi, crescând, a făcut rod 
însutit. Acestea zicând, striga: Cine 
are urechi de auzit să audă. 
     9. Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce 
înseamnă pilda aceasta? 
     10. El a zis: Vouă vă este dat să 
cunoaşteţi tainele împărăţiei lui 
Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, 
ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să 
nu înţeleagă. 
     11. Iar pilda aceasta înseamnă: 
Sămânţa este cuvântul lui 
Dumnezeu. 
     12. Iar cea de lângă drum sunt 
cei care aud, apoi vine diavolul şi ia 
cuvântul din inima lor, ca nu 
cumva, crezând, să se mântuiască. 
     13. Iar cea de pe piatră sunt 
aceia care, auzind cuvântul îl 
primesc cu bucurie, dar aceştia nu 
au rădăcină; ei cred până la o 
vreme, iar la vreme de încercare se 
leapădă. 
     14. Cea căzută între spini sunt 
cei ce aud cuvântul, dar umblând 
cu grijile şi cu bogăţia şi cu 
plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu 
rodesc. 
     15. Iar cea de pe pământ bun 
sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, 
aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc 
întru răbdare. 
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     19. De la oricine aude cuvântul 
împărăţiei şi nu-l înţelege, vine cel 
viclean şi răpeşte ce s-a semănat în 
inima lui; aceasta este sămânţa 
semănată lângă drum. 
     20. Cea semănată pe loc pietros 
este cel care aude cuvântul şi îndată 
îl primeşte cu bucurie, 
     21. Dar nu are rădăcină în sine, 
ci ţine până la o vreme şi, 
întâmplându-se strâmtorare sau 
prigoană pentru cuvânt, îndată se 
sminteşte. 
     22. Cea semănată în spini este 
cel care aude cuvântul, dar grija 
acestei lumi şi înşelăciunea avuţiei 
înăbuşă cuvântul şi îl face 
neroditor. 
     23. Iar sămânţa semănată în 
pământ bun este cel care aude 
cuvântul şi-l înţelege, deci care 
aduce rod şi face: unul o sută, altul 
şaizeci, altul treizeci. 

înăbuşă cuvântul şi îl fac neroditor. 
     20. Iar cele semănate pe 
pământul cel bun sunt cei ce aud 
cuvântul şi-l primesc şi aduc roade: 
unul treizeci, altul şaizeci şi altul o 
sută. 

 

 Împărăţia debutează printr-o „semănare” a cuvântului. Cel care seamănă este Hristos, 

cei care primesc sunt oamenii împărţiţi în patru categorii: cale, petriş, spini, pământ bun. 

Numai ultima se poate mântui, dacă aduce roade. Deci Împărăţia începe de aici, de pe 

pământ. Deocamdată, fiind începutul propovăduirii, Hristos nu pune accent pe cantitatea 

roadelor, ci pune egalitate între cei care rodesc (ca şi în pilda lucrătorilor tocmiţi la vie, infra, 

pct. 9). Mai târziu, când ascultătorii vor fi mai întăriţi şi vor putea auzi mai multe, le va vorbi 

şi despre înmulţirea talanţilor, despre cei care au şi li se va mai da şi le va prisosi, precum şi 

despre cei care nu au şi li se va lua şi ceea ce li se pare că au. 

 Desigur, nu trebuie să facem calcule statistice: 75% pier, 25% se mântuiesc. 

Mântuitorul vrea să arate că sunt puţini cei care se mântuiesc, aşa cum a făcut şi atunci când 

vorbea despre cele două căi – cea largă şi cea îngustă. Sf. Ioan Gură de Aur spune că Hristos 

îi îmbărbătează astfel şi pe ucenici, să nu deznădăjduiască pentru că mai mulţi vor fi cei care 

nu vor primi cuvântul lor decât cei care îl vor primi.27 

 Semănătorul face lucrarea sa. Rămâne ca şi pământul să rodească, adică oamenii să 

facă partea lor de lucrare. Nu doar să audă. Dacă ar fi fost vorba doar de seminţe, semănătorul 

ar fi părut lipsit de înţelepciune că seamănă acolo unde nu poate rodi. Dar aici este vorba de 

oameni, care se pot schimba, dacă vor. Deci voinţa cea bună pune începutul lucrării. Nu arşiţa 

zilei face sămânţa să se usuce, ci pământul pietros care împiedică formarea rădăcinilor. Nu 

pasărea este de vină că a ciugulit sămânţa de pe cale, ci pământul bătătorit care n-a primit-o în 
                                                 
27 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, în seria PSB, vol. 23, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 524. 
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adâncimea sa. Nu spinii sunt de vină că înăbuşă sămânţa, ci pământul care i-a rodit şi i-a lăsat 

să crească. De aceea „Hristos nu dă vina pe veac şi pe avere, ci vorbeşte despre grijile  

veacului şi despre înşelăciunea averii”.28 

 Încheiem această pildă cu următoarele concluzii: 

 - Împărăţia începe de pe pământ prin auzirea cuvântului Evangheliei şi este în 

devenire până la seceriş (strângerea roadelor, adică a faptelor bune şi a virtuţilor); 

 - Împărăţia se constituie printr-o lucrare comună, la început a lui Dumnezeu, dar apoi 

şi a omului, teandrică; 

 - până n-a ieşit Hristos să semene, Împărăţia nu putea apărea. Hristos este începătorul 

Împărăţiei şi primul intrat în ea, pentru că a şi făcut ceea ce propovăduia. 

 

2) Pilda neghinei (Mat. 13, 24-30 şi 37-43): 

     24. Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă 
bună în ţarina sa. 
     25. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a dus. 
     26. Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina. 
     27. Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în ţarina ta? De 
unde dar are neghină? 
     28. Iar el le-a răspuns: Un om vrăjmaş a făcut aceasta. Slugile i-au zis: Voieşti deci să ne ducem şi s-o 
plivim? 
     29. El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi odată cu ea şi grâul. 
     30. Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice 
secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l în jitni ţa mea. 
........... 
     37. El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului. 
     38. Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii celui rău. 
     39. Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. 
     40. Şi, după cum se alege neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului. 
     41. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac 
fărădelegea, 
     42. Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. 
     43. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă. 
 

Spre deosebire de pilda semănătorului, unde accentul este pus pe raportul cantitativ 

dintre bine şi rău şi pe pricinile de pierzanie, în pilda neghinei accentul se mută pe coexistenţa 

binelui şi a răului în lume şi pe soarta fiecăruia. Problema nu era nouă, ea având deja o 

rezolvare veche, de ex. în Psalmul 1: 

     3. Şi va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea 
şi toate câte va face vor spori: 
     4. Nu sunt aşa necredincioşii, nu sunt aşa! Ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului. 
     5. De aceea nu se vor ridica necredincioşii la judecată, nici păcătoşii în sfatul drepţilor. 
     6. Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri. 
 

                                                 
28 Ibidem, p. 525. 
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 Evanghelia aduce nou o situare în context eshatologic a celor două categorii. Cei care 

fac binele sunt „fiii împărăţiei” iar cei care fac răul sunt „fiii celui rău”. De observat că Cel-

rău nu va mai avea o împărăţie, chiar dacă este tatăl celor răi; acum el este stăpânitorul lumii 

acesteia (In. 14, 30), adică a lumii căzute, a celor care au ales să înfăptuiască răul; atunci nici 

aceasta nu va mai avea, deci cu această pildă li se poate închide gura urmaşilor maniheilor 

care susţin că binele şi răul sunt doar forme alternative de existenţă, complementare şi la fel 

de legitime. Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că diavolul – semănătorul neghinei – 

unelteşte aşa fiindcă imită şi nu poate crea ceva original, ci aşteaptă să vadă ce face bun 

Stăpânul şi apoi copiază ca să-i păcălească pe credincioşi29. Acelaşi sfânt consideră că 

neghina din pildă se referă la eretici, care au obiceiul să amestece lucrurile. Decantarea finală 

se face prin foc, prin „ardere de tot” cum spunea Sf. Ap. Petru (II Pt. 3, 10 în traducerea 

B1688). Sf. Ap. Pavel arată că această ardere distruge doar cele ale lumii vechi, pe când cele 

bune ale lumii viitoare vor rămâne în picioare şi doar vor fi lămurite prin foc ca să fie mai 

strălucitoare (I Cor. 3, 13-15). 

 De asemenea, vedem că existenţa răului în lume este tolerată de către Dumnezeu în 

scop proniator: ca cei buni să poată rodi. Înţelegem că secerişul este o urgie atât de mare încât 

nimic nu va mai fi ca înainte şi nu se va mai putea schimba ceva în starea celor buni sau răi, 

că vremea de pocăinţă a celor răi este până atunci. Acum lucrurile sunt reversibile, „neghina 

poate ajunge grâu”30. Pornind de la această premiză, devine firesc îndemnul Mântuitorului 

către ucenicii Săi de a răbda orice nedreptate. El pare a le spune: „Eu am îngăduit răul printre 

voi, ca să aveţi vreme să creşteţi şi să rodiţi. Folosiţi-vă de timpul rămas şi suferiţi răul, 

biruiţi-l cu binele nu cu răul (Rm. 12, 21), căci Eu am oprit îngerii să plivească neghina acum 

deşi puteam să-i las; dar când voi veni Eu întru arătare, toată lumea veche va fi distrusă”. Deci 

iarăşi e reluată ideea răbdării, o virtute mult cultivată în creştinism. 

 În exegeza modernă, J. Jeremias31 observa că pilda neghinei poate fi pusă în paralel cu 

pilda năvodului, pentru referinţa lor la Judecata de Apoi. Folosind metoda istorico-critică, el 

observa că neghina din pildă este o specie de plantă – sălbăţia otrăvitoare (lolium 

temulentum) – care seamănă foarte mult cu grâul în stadiul incipient de dezvoltare. Deşi se 

obişnuia plivirea acestei buruieni, totuşi în pilda neghinei faptul că Mântuitorul opreşte 

plivirea arată că vrea să prevină dăunarea care ar putea fi adusă celor buni prin confundarea 

lor cu cei răi. Nu se va putea face o alegere corectă decât la sfârşit, după ce spicul a rodit grâu 

                                                 
29 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 537. 
30 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 538. 
31 Joachim Jeremias, op. cit., pp. 262-266. 
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deplin (Mc. 4, 28) şi buruiana va fi vădită, adică la Parusie. Până atunci, întrucât nu ne este 

dat să cunoaştem inimile oamenilor şi pentru că mai este vreme de pocăinţă pentru păcătoşi, 

trebuie să procedăm precum îndemna şi Sf. Ap. Pavel: „nu judecaţi ceva înainte de vreme, 

până ce nu va veni Domnul, Care va lumina cele ascunse ale întunericului şi va vădi sfaturile 

inimilor. Şi atunci fiecare va avea de la Dumnezeu lauda” (I Cor. 4, 5). 

 Sf. Teofilact al Bulgariei merge mai departe şi tâlcuieşte neghina ca fiind gândurile 

rele, pe care şi Pavel şi tâlharul de pe cruce le aveau mai înainte, gânduri care au fost arse apoi 

de focul lui Hristos, pe care El a venit să-L arunce pe pământ (focul Duhului şi căldura 

credinţei), iar seminţele de grâu sunt gândurile lor bune care au fost adunate în „jitniţa 

Bisericii”32. 

 Concluzia pildei este că Împărăţia Cerurilor este un loc asemănat cu o vistierie 

(„jitni ţă”) a Domnului în care cei buni vor fi adunaţi la sfârşitul veacului. 

 

3) Pilda grăuntelui de muştar: 

Mat. 13, 31-32: 
     31. O altă pildă le-a pus înainte, 
zicând: Împărăţia cerurilor este 
asemenea grăuntelui de muştar, pe 
care, luându-l, omul l-a semănat în 
ţarina sa, 
     32. Şi care este mai mic decât 
toate seminţele, dar când a crescut 
este mai mare decât toate legumele 
şi se face pom, încât vin păsările 
cerului şi se sălăşluiesc în ramurile 
lui. 
 

Mc. 4, 30-32: 
     30. Şi zicea: Cum vom asemăna 
împărăţia lui Dumnezeu, sau în ce 
pildă o vom închipui? 
     31. Cu grăuntele de muştar care, 
când se seamănă în pământ, este mai 
mic decât toate seminţele de pe 
pământ; 
     32. Dar, după ce s-a semănat, 
creşte şi se face mai mare decât toate 
legumele şi face ramuri mari, încât 
sub umbra lui pot să sălăşluiască 
păsările cerului. 

Lc. 13, 18-19: 
     18. Deci zicea: Cu ce este 
asemenea împărăţia lui 
Dumnezeu şi cu ce o voi 
asemăna? 
     19. Asemenea este grăuntelui 
de muştar pe care, luându-l, un 
om l-a aruncat în grădina sa, şi a 
crescut şi s-a făcut copac, iar 
păsările cerului s-au sălăşluit în 
ramurile lui. 

 

 Asemănarea Împărăţiei cu un grăunte care, după ce este semănat, creşte cât un copac, 

implică ideea de devenire. Sf. Teofilact al Bulgariei arată că grăuntele poate fi şi 

propovăduirea şi apostolii33, care la început au fost puţini şi neînsemnaţi, dar apoi au cuprins 

întreg pământul. Suntem îndemnaţi să fim şi noi mici precum un grăunte de muştar, adică 

smeriţi, ca astfel să creştem mai mari decât toate legumele (cei care încă rămân la nivelul 

pământului) până la măsura desăvârşirii (pom, copac), şi în noi să se adăpostească păsările 

cerului, adică sfinţii îngeri care se vin şi se odihnesc în cei cu viaţă îngerească. 

 Iată, deci, Împărăţia prezentată ca o creştere sufletească. 

                                                 
32 Sf. Teofilact arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea sfintei Evanghelii de la Matei, ediţia a 2-a, Ed. Sophia şi 
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2008, pp. 263, 266. 
33 Sf. Teofilact arhiepiscopul Bulgariei, op. cit., p. 264. 
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4) Pilda aluatului: 

Mat. 13, 33: 
     33. Altă pildă le-a spus lor: Asemenea este 
împărăţia cerurilor aluatului pe care, luându-l, o femeie 
l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit 
toată. 

Lc. 13, 20-21: 
     20. Şi iarăşi a zis: Cu ce voi asemăna împărăţia lui 
Dumnezeu? 
     21. Asemenea este aluatului pe care, luându-l, 
femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a 
dospit totul. 

 

 Această pildă o continuă şi o dezvoltă pe cea a grăuntelui de muştar. Aluatul care 

dospeşte indică aceeaşi idee a devenirii. În plus, aluatul – văzut ca închipuind pe cei care 

propovăduiesc şi trăiesc cuvântul Evangheliei între cei necredincioşi – dospeşte şi 

frământătura, adică are rolul de a-i schimba pe cei din jur. Sf. Ioan Gură de Aur este de părere 

că de aceea îi şi ţine Dumnezeu pe cei buni printre cei răi (ascunderea aluatului în 

frământătură), ca cei din urmă „să dospească”, adică să-i poată urma pe cei dintâi34. Altfel, s-

ar fi putut întâmpla cuvântul: „Dar cum vor chema numele Aceluia în Care încă n-au crezut? 

Şi cum vor crede în Acela de Care n-au auzit? Şi cum vor auzi, fără propovăduitor? Şi cum 

vor propovădui, de nu vor fi trimişi?” (Rom. 10, 14-15). De aceea cei buni sunt îndemnaţi să 

rabde suferinţa, căci prin stăruinţa lor, unii dintre cei răi se vor întoarce din căile lor. 

 Apostolii sunt noul aluat. Ei sunt îndemnaţi să se ferească de vechiul aluat, cel al 

fariseilor (Mat. 16, 6), adică să nu se amestece cu aceia. Propovăduirea Evangheliei este noul 

aluat şi în viziunea Sf. Ap. Pavel: Semeţia voastră nu e bună. Oare nu ştiţi că puţin aluat 

dospeşte toată frământătura? Curăţiţi aluatul cel vechi, ca să fiţi frământătură nouă, precum 

şi sunteţi fără aluat; căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi. De aceea să prăznuim 

nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci cu azimele curăţiei şi ale 

adevărului. (I Cor. 5, 6-8). 

 

5) Pilda comorii (Mat. 13, 44): 

     44. Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi 
de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea. 
 

 Aici, Împărăţia este asemuită cu o comoară ascunsă în ţarină (înţelească ca lume35), 

adică ea este ferită de ochii lumii, puţini sunt cei care o află (Mat. 7, 14). Prin vindere şi 

cumpărare se înţelege o renunţare la toate cele lumeşti pentru a le dobândi pe cele cereşti. În 

Apocalipsă regăsim această idee într-o formă alegorică: Fiindcă tu zici: Sunt bogat şi m-am 

îmbogăţit şi de nimic nu am nevoie! Şi nu ştii că tu eşti cel ticălos şi vrednic de plâns, şi sărac 

                                                 
34 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 540. 
35 Sf. Teofilact arhiepiscopul Bulgariei, op. cit., p. 266. 



 29 

şi orb şi gol! Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur lămurit în foc, ca să te îmbogăţeşti, şi 

veşminte albe ca să te îmbraci şi să nu se dea pe faţă ruşinea goliciunii tale, şi alifie de ochi 

ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. (Apoc. 3, 17-18). Deci cel care le are pe cele ale lumii este sărac, 

cel care le dobândeşte pe cele cereşti, de la Hristos, are comoara cea ascunsă.  

 De remarcat că omul, adică cel care a auzit propovăduirea, cumpără ţarina, urmând ca 

– neştiut de ceilalţi – să sape pentru a dezgropa comoara. Deci şi aici este implicită ideea unui 

efort de devenire. Dar semnul adevăratei găsiri este bucuria, căci numai aşa cel care leapădă 

toate ale lumii ştie că n-a făcut-o degeaba, ci are preţ mare pentru ele. Şi tânărul cel bogat era 

îndemnat să-şi adune comori în cer pentru a fi desăvârşit (Mat. 19, 21). 

 

6) Pilda mărgăritarului (Mat. 13, 45-46): 

     45. Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu un neguţător care caută mărgăritare bune. 
     46. Şi aflând un mărgăritar de mult preţ, s-a dus, a vândut toate câte avea şi l-a cumpărat. 
 
 Datorită înţelesului apropiat, sfântul Ioan Gură de Aur grupează în perechi pildele: cea 

a neghinei cu cea a grăuntelui de muştar, iar pe  cea a comorii cu cea a mărgăritarului36. 

Împărăţia este comoara cea mai mare („mărgăritarul de mult preţ”) pe care o găseşte numai 

cel care o caută. Cel care nu o caută, nu o va afla, căci nu va vinde toate câte avea ca să o 

poată dobândi, adică nu va lepăda toate celelalte părute comori lumeşti („mărgăritarele 

bune”). Cel care caută este numit neguţător pentru că pe de o parte are şi pricepere în a 

aprecia ceea ce este bun, iar pe de altă parte are şi un suflet veghetor şi cercetător. În alt loc, 

acelaşi sfânt arată că sufletul veghetor este al celui care priveghează, nu trupeşte – căci nu este 

al omului să stea fără să doarmă – ci duhovniceşte, adică are „voinţa trează, aţintită 

neschimbător spre Hristos”37, de aceea şi Domnul ne îndemnă „Privegheaţi!” (Mat. 24, 42; 

25, 13). La fel şi Sf. Ap. Pavel: „Privegheaţi, staţi tari în credinţă” (I Cor. 16, 13). 

 În acest sens, toţi putem fi „neguţători”, de aceea ni s-a şi spus „căutaţi şi veţi afla” 

(Mat. 7, 7). Dar „pun mâna pe ea” doar aceia care „se silesc” (Mat. 11, 12), căci nu este lucru 

uşor „a vinde” toate, adică renunţa la toate cele lumeşti, datorită puternicului ataşament ce-l 

avem faţă de ele. 

 Totuşi, nu oricine este neguţător, ci cel care cumpără ieftin şi vinde scump. Astfel, 

Împărăţia se cumpără ieftin astăzi, cu puţin preţ – bogăţia nedreaptă, numită şi Mamona (Lc. 

16, 9) – dar pe ea se va obţine un preţ mare la sfârşitul veacurilor – bogăţia cea adevărată (Lc. 

16, 11). De asemenea, neguţător este şi cel care ştie să-şi socotească cheltuiala pentru a duce 

                                                 
36 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 548. 
37 Ibidem, p. 537. 
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la bun sfârşit o lucrare: cel care vrea să zidească un turn trebuie să-şi facă socoteala dinainte 

ca să-l poată termina (Lc. 14, 28). Neguţătorul Împărăţiei Cerurilor este cel care vinde toate 

câte avea sau, mai limpede spus, leapădă tot ce are ca să fie ucenicul Domnului (Lc. 14, 

33)38. Deci punerea în paralel a pildei mărgăritarului de la Matei cu pilda turnului de la Luca 

ne permite să identificăm mărgăritarul cu învăţătura Domnului despre Împărăţie, iar Împărăţia 

cu ucenicia, adică împlinirea poruncilor. Un bun negustor este un bun ucenic. Acesta trăieşte 

„experienţa copleşitoare a splendorii descoperirii sale”39. Constatăm că este vorba despre o 

proiecţie lumească a Împărăţiei, că este vorba iar despre o stare de spirit, despre o anume 

aşezare a vieţii vremelnice constând în urmarea Mântuitorului. 

 

7) Pilda năvodului (Mat. 13, 47-50): 

     47. Asemenea este iarăşi împărăţia cerurilor cu un năvod aruncat în mare şi care adună tot felul de peşti. 
     48. Iar când s-a umplut, l-au tras pescarii la mal şi, şezând, au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au 
aruncat afară. 
     49. Aşa va fi la sfârşitul veacului: vor ieşi îngerii şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor drepţi. 
     50. Şi îi vor arunca în cuptorul cel de foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. 
 

 Iarăşi o pildă în care binele este amestecat cu răul, precum s-a arătat şi în pilda 

neghinelor. Deşi Hristos însuşi arată că pilda este pentru sfârşitul lumii, trebuie să înţelegem 

că se referă şi la viaţa de acum a omului („marea”), căci nu toţi vom fi aflaţi în viaţă la 

sfârşitul de obşte, ci atunci vom învia spre judecată şi osândă sau spre slavă.  

 Năvodul este cuvântul lui Hristos aruncat prin gura apostolilor peste lume. Dar nu se 

strânge imediat, ci când „s-a umplut”, adică la sfârşit. Deci năvodul va fi cel care va scoate 

„peştii” la mal, adică va trage oamenii la judecată. Aşa dezlegăm şi afirmaţia Mântuitorului: 

„Şi dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec; căci n-am venit ca să 

judec lumea ci ca să mântuiesc lumea. Cine Mă nesocoteşte pe Mine şi nu primeşte cuvintele 

Mele are judecător ca să-l judece: cuvântul pe care l-am spus acela îl va judeca în ziua cea 

de apoi. Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine, ci Tatăl care M-a trimis, Acesta Mi-a dat 

poruncă ce să spun şi ce să vorbesc.” (In. 12, 47-49). Deci criteriul axiologic de judecată este 

voia Tatălui: dacă a fost sau nu îndeplinită. 

 Precum peştii scoşi la mal nu mai pot înota, ci doar se zbat, aşa va fi şi la judecata de 

obşte – oamenii nu mai pot face nimic ci doar suferă. Deci pilda ne înfricoşează şi ne 

îndeamnă să ne sârguim să fim „peşti buni”, spre a fi atunci „aleşi în vase”, adică păstraţi în 

                                                 
38 În versiunea engleză KJV, pilda din Lc. 14 este numită „preţul ucenicei”. 
39 Joachim Jeremias, op. cit., p. 240. 
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viaţa veşnică, pentru că cei răi sunt aruncaţi de vii „în cuptorul cel de foc” adică în chinurile 

veşnice. 

 Putem să adâncim aici înţelesul şi să lămurim puţin în ce constă bunătatea celor buni şi 

răutatea celor răi. Pescarii Stăpânului (sfinţii îngeri) prind peştii pentru hrană. Care era hrana 

Stăpânului când era în trup printre noi? Era ea doar trupească? Nu, căci „nu doar cu pâine va 

trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Mat. 4, 4). Dacă vrem să 

înţelegem pilda năvodului duhovniceşte, atunci şi hrana să o înţelegem duhovniceşte: „Eu am 

de mâncat o mâncare pe care voi nu o ştiţi. Ziceau deci ucenicii între ei: Nu cumva I-a adus 

cineva să mănânce? Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe 

Mine şi să săvârşesc lucrul Lui.”  (In. 4, 32-34). Deci iată cum mănâncă sufletul: lucrând cele 

ale lui Dumnezeu. Cel care nu mănâncă trupeşte sau ia ceva dăunător, moare cu trupul, iar cel 

care nu mănâncă sufleteşte ori se otrăveşte cu răutăţi (lucrurile spurcate care „ies din inimă”, 

cf. Mc. 7, 20), moare cu sufletul. Aşa şi peştii din pilda de faţă: cei buni au făcut voia Tatălui 

şi au săvârşit lucrul Lui, iar cei răi au lucrat altele, străine de Tatăl, ori s-au lenevit şi n-au 

făcut nici rele, nici bune. De aceea şi Hristos le zice proorocilor mincinoşi: „ Niciodată nu v-

am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea” (Mat. 7, 23), iar pe 

fecioarele fără ulei în candele (fără fapte bune) le alungă: „Nu vă cunosc pe voi” (Mat. 25, 

12). 

 În concluzie, pilda ne dezvăluie că Împărăţia este un loc în care se intră printr-o 

selecţie dură (Judecata de Apoi) pe care numai cei buni o vor trece. 

 

8) Pilda celui ce datora zece mii de talanţi (Mat. 18, 23-35): 

     23. De aceea, asemănatu-s-a împărăţia cerurilor omului împărat care a voit să se socotească cu slugile sale. 
     24. Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. 
     25. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copii şi pe toate 
câte le are, ca să se plătească. 
     26. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie 
tot. 
     27. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. 
     28. Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi care-i datora o sută de dinari. Şi 
punând mâna pe el, îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator. 
     29. Deci, căzând cel ce era slugă ca şi el, îl ruga zicând: Îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti. 
     30. Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în închisoare, până ce va plăti datoria. 
     31. Iar celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-au întristat foarte şi, venind, au spus stăpânului toate cele 
întâmplate. 
     32. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai 
rugat. 
     33. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine? 
     34. Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria. 
     35. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare fratelui său - din inimile 
voastre. 
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 După ce în alte pilde vorbise de judecată înspăimântându-şi ascultătorii (ex. pilda 

năvodului), Domnul aduce aici vorba şi despre iertare pentru a le ridica moralul. Ca să nu zică 

nimeni că intrarea în Împărăţie este imposibilă datorită multelor păcate pe care le are, Domnul 

ne arată că este gata să ierte totul – oricât ar fi de mari păcatele – cu o condiţie: şi noi să 

iertăm micile greşeli pe care alţii le au faţă de noi. Pilda reia învăţătura despre iertare de la 

finalul rugăciunii domneşti din Predica de pe Munte (Mat. 6, 14-15), fiind o reciprocitate între 

cele două iertări. Sf. Ioan Guă de Aur spunea despre iertarea aproapelui că este „cale 

lesnicioasă pentru ştergerea păcatelor proprii şi către Împărăţie”40. La o primă vedere pare 

paradoxal că Dumnezeu iartă păcatele noastre dacă le iertăm şi noi pe ale oamenilor; ce 

legătură să aibă Dumnezeu cu oamenii păcătoşi cărora noi le iertăm greşelile? Dar să ne 

amintim că oamenii sunt fraţii cei mici ai Domnului, iar când le iertăm greşelile înfăptuim o 

poruncă a dragostei şi auzim cuvântul “mie Mi-aţi făcut” (Mat. 25, 40). Aşa se explică şi o 

altă situaţie paradoxală: porunca îndurării suferinţelor pe care oamenii ni le pricinuiesc pe 

nedrept. Altfel, ni se va spune “Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au 

nu fac şi vameşii acelaşi lucru?” (Mat. 5, 46) pentru că asta era dreptatea din Lege, ori 

dreptatea creştinilor trebuie “să prisosească”. “Prisosul” sunt tocmai vrăjmaşii către care 

trebuie să avem faptele iubirii. Deci este util să avem vrăjmaşi, să stea neghina împreună cu 

grâul, altfel cum ar prisosi faptele noastre de iubire? Un mare propovăduitor contemporan al 

iubirii de vrăjmaşi a fost Sf. Siluan Athonitul, care vedea în aceasta un criteriu al adevăratei 

credinţe, al adevăratei comuniuni cu Dumnezeu, un semn al adevăratei lucrări a harului41. 

Dacă Sf. Ap. Ioan spunea că cine nu-i iubeşte pe fraţi, acela n-a cunoscut pe Dumnezeu (I In. 

4, 20) dar oprea rugăciunea pentru cei cu păcate de moarte (“nu zic să se roage pentru 

aceştia”, I In. 5, 16), iar Sf. Ap. Iuda îndemna pentru eretici să ne fie milă cu frică, urând şi 

cămaşa spurcată de pe trupul lor (Iuda, v. 23), sf. Siluan merge mai departe în acelaşi duh şi-i 

încadrează pe toţi duşmanii în categoria fraţilor către care trebuie să ne arătăm iubirea: 

“Duhul Sfânt este iubire şi dă sufletului puterea de a-i iubi chiar şi pe vrăjmaşi. Cine n-are 

această iubire, n-a cunoscut încă pe Dumnezeu. […] Domnul este Ziditor milostiv şi are 

compătimire faţă de toţi. Are milă de toţi păcătoşii, aşa cum unei mame îi este milă de copiii 

săi, chiar dacă aceştia merg pe căi greşite. Acolo unde nu e iubire pentru vrăjmaşi şi păcătoşi, 

Duhul Domnului lipseşte şi El” 42. Aceasta este măsura iubirii desăvârşite a lui Hristos, care se 

rugase Tatălui pe cruce pentru toţi vrăjmaşii Săi: iartă-le lor, că nu ştiu ce fac (Mat. 23, 34), 

                                                 
40 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 709. 
41 Arhim. Sofronie, Viaţa şi învăţătura stareţului Siluan Athonitul, trad. de pr. prof. dr. Ioan Ică, Ed. Deisis, 
Sibiu, ediţia a II-a, p. 127. 
42 Ibidem, pp. 109-110. 
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desăvârşire atinsă şi de către Sf. Arhidiacon Ştefan când era lapidat: Doamne, nu le socoti lor 

păcatul acesta! (Fapt. 7, 60). 

 Deci Împărăţia este un loc al iertării şi al dragostei frăţeşti, acestea trebuind să fie încă 

de aici, pe pământ. Iată arvuna Duhului Sfânt. 

 

9) Pilda despre lucrătorii tocmiţi la vie (Mat. 20, 1-16): 

     1. Căci împărăţia cerurilor este asemenea unui om stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească 
lucrători pentru via sa. 
     2. Şi învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via sa. 
     3. Şi ieşind pe la ceasul al treilea, a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru. 
     4. Şi le-a zis acelora: Mergeţi şi voi în vie, şi ce va fi cu dreptul, vă voi da. 
     5. Iar ei s-au dus. Ieşind iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea, a făcut tot aşa. 
     6. Ieşind pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii, stând fără lucru, şi le-a zis: De ce aţi stat aici toată ziua 
fără lucru? 
     7. Zis-au lui: Fiindcă nimeni nu ne-a tocmit. Zis-a lor: Duceţi-vă şi voi în vie şi ce va fi cu dreptul veţi lua. 
     8. Făcându-se seară, stăpânul viei a zis către îngrijitorul său: Cheamă pe lucrători şi dă-le plata, începând de 
cei din urmă până la cei dintâi. 
     9. Venind cei din ceasul al unsprezecelea, au luat câte un dinar. 
     10. Şi venind cei dintâi, au socotit că vor lua mai mult, dar au luat şi ei tot câte un dinar. 
     11. Şi după ce au luat, cârteau împotriva stăpânului casei, 
     12. Zicând: Aceştia de pe urmă au făcut un ceas şi i-ai pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei şi 
arşiţa. 
     13. Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei: Prietene, nu-ţi fac nedreptate. Oare nu te-ai învoit cu mine un 
dinar? 
     14. Ia ce este al tău şi pleacă. Voiesc să dau acestuia de pe urmă ca şi ţie. 
     15. Au nu mi se cuvine mie să fac ce voiesc cu ale mele? Sau ochiul tău este rău, pentru că eu sunt bun? 
     16. Astfel vor fi cei de pe urmă întâi şi cei dintâi pe urmă, că mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. 

 
 Înţeleasă după un cuget trupesc, pilda este paradoxală, nedreaptă. Lucrătorii cugetă 

trupeşte şi cer o plată proporţională cu durata şi efortul muncii, stăpânul are o altă socoteală şi 

le dă la toţi aceeaşi plată: un dinar. Bineînţeles că şi noi vom cerceta duhovniceşte pilda: 

dinarul, plata unei zile de muncă în epoca Vechiului Testament, semnifică aici intrarea în 

Împărăţia Cerurilor. La fel ca în pilda talanţilor (Mat. 25, 14-30), căci şi acolo plata a fost 

aceeaşi: în Împărăţie (“întru bucuria Domnului”) a intrat şi cel care a înmulţit cinci talanţi, şi 

cel care a înmulţit doi; doar cel care n-a lucrat nimic a fost lăsat afară. În sens alegoric, 

stăpânul viei este Dumnezeu (Hristos), ziua este durata de la facerea primului om până la 

ultimul om, via sunt poporul lui Dumnezeu, iar lucrătorii din diverse momente ale zilei sunt 

slugile Domnului din toate timpurile: patriarhi, prooroci, apostoli, ucenici. Poate unii se 

aşteaptă să primească răsplăţi mai mari pentru mai multă muncă, dar aceasta li se întâmplă din 

pricina cugetului prea lumesc – deci greşit – despre Împărăţie. Când îi trimitea pe ucenici să 

binevestească Împărăţia, Domnul afirma că şi cel care le va da doar un pahar de apă rece în 

nume de ucenic va lua plată de ucenic (Mat. 10, 41-42). Iar când Petru întreba ce va fi cu ei, 

cei care au lăsat totul pentru Hristos, Domnul îi răspundea aşa: „Nu este nimeni care şi-a lăsat 
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casă, sau fraţi, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau ţarine pentru Mine şi pentru 

Evanghelie, şi să nu ia însutit - acum, în vremea aceasta, de prigoniri - case şi fraţi şi surori 

şi mame şi copii şi ţarine, iar în veacul ce va să vină: viaţă veşnică.” (Mc. 10, 29-30). Deci 

răsplata cantitativă (proporţională) este în lumea aceasta; deşi generoasă – fiecare ia însutit 

ceea ce leapădă pentru Dumnezeu – ea nu este desăvârşită. Răsplata maximă este dincolo – 

viaţa veşnică. Căci n-ar fi drept să se dea tuturor la fel dacă răsplata n-ar fi desăvârşită: nu 

poate fi ceva mai mare decat intrarea în Împărăţia Cerurilor („viaţa veşnică”). 

 Finalul pildei ne îndepărtează de orice cuget lumesc, de orice invidie: sunt mustraţi cei 

cărora li se pare că trebuie să aibă nişte avantaje în plus pentru munca mai grea; lor trebuie să 

li se reamintească o altă poruncă: “A şa şi voi, când veţi face toate cele poruncite vouă, să 

ziceţi: Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem” (Lc. 17, 

10). De aceea tot un dinar li se cuvine, iar sluga care cârteşte împotriva Stăpânului se 

învinovăţeşte pe sine însăşi. Cine îndrăzneşte să spună că Stăpânul este nedrept, dovedeşte că 

are ochiul întunecat (mintea rea), căci nu-L poate vedea drept şi bun pe Dumnezeu. Căci n-a 

înţeles încă ce preţ pune Păstorul pe un singur suflet câştigat pentru Împărăţie, dacă este în 

stare să lase cele 99 de oi (drepţii) în staul şi să plece în căutarea oii rătăcite (Mat. 18, 12). Şi 

cine cere plată pentru munca sa, chiar făcută pentru Dumnezeu, arată că încă n-a lepădat toate 

ale sale, că încă mai ţine la unele lucruri lumeşti (fie ele şi cugete) şi nu aşteaptă Împărăţia ca 

plată unică şi supremă. 

 În cheie anagogică43, ziua este durata vieţii omului, via sunt virtuţile sufletului şi 

poruncile Domnului, lucrătorii tocmiţi dimineaţa sunt cei născuţi şi crescuţi curaţi pentru 

Domnul, adică cei care au lucrat virtuţile încă din copilărie fragedă, iar lucrătorii tocmiţi mai 

târziu sunt cei care au zăbovit în păcate şi au amânat pocăinţa, venind cu întârziere la credinţă. 

Totuşi, toţi îşi vor avea aceeaşi plată. 

 În sens istoric, lucrătorii tocmiţi dimineaţa sunt poporul evreu, pe care Domnul şi l-a 

ales ca moştenire a Sa (Ps. 46, 4) dintre toate popoarele, ca să împlinească Legea Sa şi să fie o 

făclie în întunericul necredinţei. Lucrătorii tocmiţi mai târziu sunt neamurile care au venit 

după evrei la credinţă, fiecare la vremea sa. Cei dintâi care rămân în urmă sunt evreii, 

invidioşi pe neamuri pentru harul care li s-a dat şi lor, după spusa proorocului: Ei M-au 

întărâtat la gelozie prin cei ce nu sunt Dumnezeu şi au aprins mânia Mea prin idolii lor; îi voi 

întărâta şi Eu pe ei printr-un popor care nu e popor, le voi aprinde mânia printr-un neam 

fără pricepere (Deut. 32, 31). 

                                                 
43 Modalitate de interpretare a unui text biblic prin care se reliefează în ce mod o învăţătură se referă la realitatea 
cerească. 
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 Concluzia (mulţi chemaţi, puţini aleşi) este pe de o parte încurajatoare – cei chemaţi 

primesc răsplată mare chiar dacă au început lucrul mai târziu – dar are şi un avertisment: cine 

nu se ţine de treabă până la capăt, va pierde plata sa. Duhul Sfânt a grăit lucruri asemănătoare 

prin gura proorocului Iezechiel: „Dar voi ziceţi: "Calea Domnului nu este dreaptă". Ascultaţi, 

casa lui Israel: Oare calea Mea nu este dreaptă, sau nu sunt drepte căile voastre? Dacă cel 

drept se abate de la dreptatea sa şi face nelegiuire şi din pricina aceasta moare, apoi el 

moare pentru nelegiuirea sa, pe care a făcut-o. Şi cel nelegiuit, dacă se întoarce de la 

nelegiuirea sa, pe care a făcut-o şi face judecată şi dreptate, îşi întoarce sufletul său la viaţă; 

căci el a văzut şi s-a întors de la toate nelegiuirile sale, pe care le-a făcut; de aceea va fi viu 

şi nu va muri.” (Iez. 17, 25-28). 

 Există şi o concluzie morală frumoasă: de ce nu i-a tocmit Dumnezeu pe toţi de la 

început? Pentru că nu erau în piaţă în primul ceas al zilei, ci au zăbovit. Dar Stăpânul face tot 

ce ţine de El pentru mântuire: revine mereu şi mereu în piaţă ca să-Şi caute lucrători, bătând şi 

la uşa inimiilor, poate-I va deschide cineva (Apoc. 3, 20). Deci ţine şi de noi să venim în 

piaţă, astfel încât să putem fi tocmiţi la lucrul viei. Piaţă este sufletul nostru, liberul nostru 

arbitru. Adică să ne manifestăm dorinţa şi disponibilitatea pentru Dumnezeu, astfel încât 

atunci când Acesta va binevoi, să ne tocmească la lucrul Său. Dar când va voi? Răspunde Sf. 

Ioan Gură de Aur: când va şti că-I vom primi cuvântul, la vremea potrivită, cum s-a întâmplat 

cu Saul (după uciderea lui Ştefan, mergând spre Damasc) sau cu tâlharul (în agonia 

răstignirii).44 

Deci Împărăţia Cerurilor apare şi ca o răsplată. Sf. Teofilact chiar identifică Împărăţia 

Cerurilor cu Hristos, casa cu Biserica, ieşirea cu venirea Fiului în trup omenesc din sânul 

Tatălui, iar dinarul dat seara (adică sfârşitul veacului) este darul Sfântului Duh care-l 

îndumnezeieşte pe om45. 

 

10) Pilda celor doi fii (Mat. 21, 28-32): 

     28. Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii. Şi, ducându-se la cel dintâi, i-a zis: Fiule, du-te astăzi şi lucrează în 
via mea. 
     29. Iar el, răspunzând, a zis: Mă duc, Doamne, şi nu s-a dus. 
     30. Mergând la al doilea, i-a zis tot aşa; acesta, răspunzând, a zis: Nu vreau, apoi căindu-se, s-a dus. 
     31. Care dintr-aceştia doi a făcut voia Tatălui? Zis-au Lui: Cel de-al doilea. Zis-a lor Iisus: Adevărat grăiesc 
vouă că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 
     32. Căci a venit Ioan la voi în calea dreptăţii şi n-aţi crezut în el, ci vameşii şi desfrânatele au crezut, iar voi 
aţi văzut şi nu v-aţi căit nici după aceea, ca să credeţi în el. 

 

                                                 
44 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 741. 
45 Sf. Teofilact arhiepiscopul Bulgariei, op. cit., pp. 321-322. 
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 Atât pilda aceasta cât şi cea care urmează (a lucrătorilor cei răi) sunt mustrătoare, iar 

destinatarii direcţi sunt arhiereii şi fariseii (Mat. 21, 45). Bineînţeles că nu doar ei, ci şi toţi cei 

care au făcut sau vor face faptele lor ipocrite: pe dinafară se vor arăta lucrători ai poruncilor, 

iar pe dinăuntru vor fi hulitori ai numelui lui Dumnezeu şi potrivnici voii Sale. Pe făţarnici i-a 

mustrat şi mai târziu printr-o altă pildă: “Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi 

curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire şi de 

lăcomie. Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie 

curată şi cea din afară. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu 

mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase 

de morţi şi de toată necurăţia. Aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru 

însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.” (Mat. 23, 25-28). 

 În schimb, mai folositori pentru Dumnezeu sunt cei care par că-i stau împotrivă, dar în 

realitate sunt cinstiţi. Mergând mai departe, cei doi feciori sunt şi popoare46: primul închipuia 

poporul evreu, ascultător doar în aparenţă, dar nesupus în realitate; celălalt fecior, potrivnic la 

început dar care s-a căit ulterior, închipuia neamurile care au primit mai târziu Evanghelia şi 

au lucrat poruncile. Acestea primesc darul pocăinţei şi se întorc din calea lor greşită şi încep 

să lucreze poruncile lui Dumnezeu (în via Tatălui) care dau viaţă veşnică sufletului. De aceea 

şi merg în Împărăţia Cerurilor. Iar cei care ar fi trebuit să fi fost luminători şi călăuze 

(învăţătorii de Lege şi poporul evreu) nu văd Împărăţia ci aud cuvântul: “L ăsaţi-i pe ei; sunt 

călăuze oarbe, orbilor; şi dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.” (Mat. 

15, 14). 

 Şi noi trebuie să ne învăţăm să nu judecăm după înfăţişarea omului, ci să luăm mai 

întâi aminte la ce este înăuntrul omului, căci altfel ne putem înşela. Aşa alege (judecă, triază) 

şi Dumnezeu oamenii pentru Împărăţia Sa: după gândurile din inimă şi abia apoi după fapte: 

“Acesta este pus […] şi ca un semn […] ca să se descopere gândurile din multe inimi” (Lc. 2, 

34-35), căci faptele vădesc gândurile. Ajunşi la această înţelegere, se limpezeşte şi porunca 

iubeşte pe Domnul din toată inima ta, căci aşa vor urma văzut şi faptele, după cugetele inimii: 

bune sau rele. La fel şi porunca: “Să nu duşmăneşti pe fratele tău în inima ta, dar să mustri 

pe aproapele tău, ca să nu porţi păcatul lui. Să nu te răzbuni cu mâna ta şi să nu ai ură 

asupra fiilor poporului tău, ci să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”  (Lev. 19, 17-18).  

Deci este esenţial cu ce gând (intenţie) lucrăm faptele noastre cele văzute, înaintea 

oamenilor. Pilda întăreşte afirmaţia că împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru (Lc. 17, 

                                                 
46 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 773. 
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21), că de înclinarea inimii noastre ţine să intrăm în Împărăţie ori să rămânem pe dinafară în 

veşnicie. 

 

11) Pilda lucrătorilor celor răi: 

Mat. 21, 33-46: 
     33. Ascultaţi altă pildă: Era un 
om oarecare stăpân al casei sale, 
care a sădit vie. A împrejmuit-o cu 
gard, a săpat în ea teasc, a clădit un 
turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a 
dus departe. 
     34. Când a sosit timpul roadelor, 
a trimis pe slugile sale la lucrători, 
ca să-i ia roadele. 
     35. Dar lucrătorii, punând mâna 
pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta 
au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu 
pietre. 
     36. Din nou a trimis alte slugi, 
mai multe decât cele dintâi, şi au 
făcut cu ele tot aşa. 
     37. La urmă, a trimis la ei pe 
fiul său zicând: Se vor ruşina de 
fiul meu. 
     38. Iar lucrătorii viei, văzând pe 
fiul, au zis între ei: Acesta este 
moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi 
să avem noi moştenirea lui. 
     39. Şi, punând mâna pe el, l-au 
scos afară din vie şi l-au ucis. 
     40. Deci, când va veni stăpânul 
viei, ce va face acelor lucrători? 
     41. I-au răspuns: Pe aceşti răi, 
cu rău îi va pierde, iar via o va da 
altor lucrători, care vor da roadele 
la timpul lor. 
     42. Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit 
niciodată în Scripturi: "Piatra pe 
care au nesocotit-o ziditorii, aceasta 
a ajuns să fie în capul unghiului. De 
la Domnul a fost aceasta şi este 
lucru minunat în ochii noştri"? 
     43. De aceea vă spun că 
împărăţia lui Dumnezeu se va lua 
de la voi şi se va da neamului care 
va face roadele ei. 
     44. Cine va cădea pe piatra 
aceasta se va sfărâma, iar pe cine 
va cădea îl va strivi. 
     45. Iar arhiereii şi fariseii, 
ascultând pildele Lui, au înţeles că 
despre ei vorbeşte. 
     46. Şi căutând să-L prindă, s-au 
temut de popor pentru că Îl socotea 
prooroc. 

Mc. 12, 1-12: 
     1. Şi a început să le vorbească în 
pilde: Un om a sădit o vie, a 
împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea 
teasc, a clădit turn şi a dat-o 
lucrătorilor, iar el s-a dus departe. 
     2. Şi la vreme, a trimis la 
lucrători o slugă, ca să ia de la ei 
din roadele viei. 
     3. Dar ei, punând mâna pe ea, au 
bătut-o şi i-au dat drumul fără 
nimic. 
     4. Şi a trimis la ei, iarăşi, altă 
slugă, dar şi pe aceea, lovind-o cu 
pietre, i-au spart capul şi au ocărât-
o. 
     5. Şi a trimis alta. Dar şi pe 
aceea au ucis-o; şi pe multe altele: 
pe unele bătându-le, iar pe altele 
ucigându-le.  
     6. Mai avea şi un fiu iubit al său 
şi în cele din urmă l-a trimis la 
lucrători, zicând: Se vor ruşina de 
fiul meu. 
     7. Dar acei lucrători au zis între 
ei: Acesta este moştenitorul; veniţi 
să-l omorâm şi moştenirea va fi a 
noastră. 
     8. Şi prinzându-l l-au omorât şi 
l-au aruncat afară din vie. 
     9. Ce va face acum stăpânul 
viei? Va veni şi va pierde pe 
lucrători, iar via o va da altora. 
     10. Oare nici Scriptura aceasta 
n-aţi citit-o: "Piatra pe care au 
nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns 
să fie în capul unghiului? 
     11. De la Domnul s-a făcut 
aceasta şi este lucru minunat în 
ochii noştri". 
     12. Şi căutau să-L prindă, dar se 
temeau de popor. Căci înţeleseseră 
că împotriva lor zisese pilda 
aceasta. Şi lăsându-L, s-au dus. 

Lc. 20, 9-19: 
     9. Şi a început să spună către 
popor pilda aceasta: Un om a sădit 
vie şi a dat-o lucrătorilor şi a plecat 
departe pentru multă vreme. 
     10. Şi la timpul potrivit, a trimis 
la lucrători o slugă ca să-i dea din 
rodul viei. Lucrătorii însă, bătând-
o, au trimis-o fără nimic. 
     11. Şi a trimis apoi altă slugă, 
dar ei, bătând-o şi pe aceea şi 
batjocorind-o, au trimis-o fără 
nimic. 
     12. Şi a trimis apoi pe a treia; iar 
ei, rănind-o şi pe aceea, au alungat-
o. 
     13. Şi stăpânul viei a zis: Ce voi 
face? Voi trimite pe fiul meu cel 
iubit; poate se vor ruşina de el. 
     14. Iar lucrătorii, văzându-l, s-au 
vorbit între ei, zicând: Acesta este 
moştenitorul; să-l omorâm ca 
moştenirea să fie a noastră. 
     15. Şi scoţându-l afară din vie, l-
au ucis. Ce va face, deci, acestora, 
stăpânul viei? 
     16. Va veni şi va pierde pe 
lucrătorii aceia, iar via o va da 
altora. Iar ei auzind, au zis: Să nu 
se întâmple! 
     17. El însă, privind la ei, a zis: 
Ce înseamnă, deci, scriptura 
aceasta: "Piatra pe care n-au luat-o 
în seamă ziditorii, aceasta a ajuns 
în capul unghiului"? 
     18. Oricine va cădea pe această 
piatră va fi sfărâmat, iar pe cine va 
cădea ea îl va zdrobi. 
     19. Iar cărturarii şi arhiereii 
căutau să pună mâna pe El, în 
ceasul acela, dar s-au temut de 
popor. Căci ei au înţeles că Iisus 
spusese pilda aceasta pentru ei. 
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 Cum spuneam anterior, şi această pildă este o mustrare evidentă. Hristos, în iubirea Sa 

de oameni (inclusiv pentru potrivnicii Săi), nu le strigă în faţă “răilor!” ci se adresează 

conştiinţei lor, le dă pilde ca ei să audă, să înţeleagă şi să se judece singuri. Aşa a făcut şi 

atunci când le-a potolit setea de ucidere spunându-le “cel fără de păcat dintre voi să arunce 

cel dintâi piatra asupra ei” (In. 8, 7), căci pentru ei uciderea nu mai era un fapt al unei mari 

nevoi, o pedeapsă necesară pentru a abate mânia lui Dumnezeu şi o urmare a unei judecăţi 

drepte, ci devenise o plăcere perfidă, o sete de nestăvilit ascunsă sub masca dreptăţii. La fel a 

procedat şi Natan proorocul cu împăratul David (II Regi 12, 1-7): “atât de dreaptă este 

sentinţa, încât o pronunţă cei care au să fie pedepsiţi” 47. 

Iată aici pe Dumnezeu-omul (“stăpânul casei”) proorocindu-Şi sfârşitul, arătând că-Şi 

cunoaşte şi asumă calea care trebuia să treacă prin ocări şi suferinţe, dar proorocind şi sfârşitul 

năpraznic al celor care-L vor da morţii. Acest “stăpân” a trimis în toate timpurile “slugi” 

(Moise şi proorocii) spre îndreptarea poporului (“via”), dar în toate timpurile a avut şi 

potrivnici pe “lucrătorii cei răi”. Slugi rele sunt şi urmaşii în fapte ai arhiereilor şi fariseilor, 

iar la “venirea stăpânului”, adică la împlinirea măsurii fărădelegilor când însuşi Tatăl îi va 

pedepsi, slugile vor fi pierdute “cu rău” şi “via” va fi dată altora. Culmea înţelepciunii 

cuvântului divin este că arhiereii au ajuns să-şi pronunţe singuri sentinţele: “Care dintr-

aceştia doi a făcut voia Tatălui? Zis-au Lui: Cel de-al doilea.” (Mat. 21, 31) şi “Pe aceşti răi, 

cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor.” (Mat. 

21, 41). Abia după aceea li s-au deschis ochii minţii să priceapă că ei erau “fiul cel dintâi” şi 

“lucrători răi”, exclamând “să nu fie!” (Lc. 20, 16). Şi noi trebuie să facem la fel când 

dojenim pe cineva: nu trebuie să-i impunem opinia noastră, ci să-i prezentăm situaţia şi să 

lăsăm judecăţii sale concluzia. 

Afirmând în continuare că “Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da 

neamului care va face roadele ei” Hristos identifică “via” cu “Împărăţia”, adică Ierusalimul 

sau poporul de pe pământ cu cel din cer. Căci şi Hristos a fost ucis afară din “vie”, adică afară 

din Ierusalim. Înţelegem că vor fi încă de pe pământ cetăţeni ai Împărăţiei Cerurilor cei care 

vor fi demni de aşa ceva, împreună cu cei care se află deja în cer (drepţii Vechiului Testament 

şi îngerii); nu numai evreii ci şi neamurile. Acelaşi lucru îl spune Duhul Sfânt despre poporul 

lui Dumnezeu în Apocalipsă: “ Şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi ai lui Dumnezeu şi Tatăl 

Său, Lui fie slava şi puterea, în vecii vecilor. Amin!” (Apoc. 1:6), sau “ Şi i-ai făcut 

Dumnezeului nostru împărăţie şi preoţi, şi vor împărăţi pe pământ” (Apoc. 5:10). Deci iată 

                                                 
47 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 783. 
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un sens nou al conceptului Împărăţia Cerurilor: poporul lui Dumnezeu, pe care azi îl vedem 

împrăştiat prin toate neamurile pământului. 

Dar “via” mai poate fi şi lucrarea poruncilor cea izvorâtă din credinţă, pe care trebuie 

să o săvârşească orice om, numită de sf. Ap. Pavel “credinţa lucrătoare prin iubire” (Gal. 5, 

6). Credinţa aceasta se ia de la cel care nu lucrează ci se leneveşte, precum în pilda talanţilor, 

şi se dă celui care aduce roadă multă, adică celui care avea zece talanţi, astfel încât acela va 

avea şi-i va prisosi (Mat. 25, 29). 

 

12) Parabola nunţii fiului de împărat (a cinei celei mari): 

Mat. 22, 2-14: 
     2. Împărăţia cerurilor asemănatu-s-a omului împărat 
care a făcut nuntă fiului său. 
     3. Şi a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei 
poftiţi la nuntă, dar ei n-au voit să vină. 
     4. Iarăşi a trimis alte slugi, zicând: Spuneţi celor 
chemaţi: Iată, am pregătit ospăţul meu; juncii mei şi 
cele îngrăşate s-au junghiat şi toate sunt gata. Veniţi la 
nuntă. 
     5. Dar ei, fără să ţină seama, s-au dus: unul la ţarina 
sa, altul la neguţătoria lui; 
     6. Iar ceilalţi, punând mâna pe slugile lui, le-au 
batjocorit şi le-au ucis. 
     7. Şi auzind împăratul de acestea, s-a umplut de 
mânie, şi trimi ţând oştile sale, a nimicit pe ucigaşii 
aceia şi cetăţii lor i-au dat foc. 
     8. Apoi a zis către slugile sale: Nunta este gata, dar 
cei poftiţi n-au fost vrednici. 
     9. Mergeţi deci la răspântiile drumurilor şi pe câţi 
veţi găsi, chemaţi-i la nuntă. 
     10. Şi ieşind slugile acelea la drumuri, au adunat pe 
toţi câţi i-au găsit, şi răi şi buni, şi s-a umplut casa 
nunţii cu oaspeţi. 
     11. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeţi, 
a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de 
nuntă, 
     12. Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină 
de nuntă? El însă a tăcut. 
     13. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de 
picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai 
din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. 
     14. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. 

Lc. 14, 15-24: 
     15. Şi auzind acestea, unul dintre cei ce şedeau cu 
El la masă I-a zis: Fericit este cel ce va prânzi în 
împărăţia lui Dumnezeu! 
     16. Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare 
şi a chemat pe mulţi; 
     17. Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să 
spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata. 
     18. Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. 
Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am nevoie să 
ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. 
     19. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat 
şi mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă. 
     20. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea 
nu pot veni. 
     21. Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său 
acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi 
îndată în pieţele şi uli ţele cetăţii, şi pe săraci, şi pe 
neputincioşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi adu-i aici. 
     22. Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai 
poruncit şi tot mai este loc. 
     23. Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la 
garduri şi sileşte să intre, ca să mi se umple casa, 
     24. Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care 
au fost chemaţi nu va gusta din cina mea. 

 

 Pilda nu este redată identic la Matei şi la Luca. Nu ştim dacă au fost rostite în acelaşi 

context, fiindcă doar Luca precizează că Mântuitorul era invitat la o cină în casa unui fariseu 

într-o zi de sâmbătă. Este posibil ca diferenţa mare să arate că aceeaşi idee a fost transmisă în 

două momente diferite prin pilde uşor diferite. Destinatarii ambelor pilde par a fi aceiaşi: 

fariseii şi învăţătorii de lege. 
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 Asemănări între pilde: un om înstărit cheamă multă lume la o petrecere, iar cei chemaţi 

se scuză din diverse motive şi refuză să vină. Atunci gazda se înfurie şi cheamă pe alţii în loc. 

 La Matei, pilda este mai bogată şi observăm câteva diferenţe între cei doi evanghelişti. 

Gazda este un împărat care-i face nuntă fiului său, chemaţii se poartă rău cu slugile trimise să-

i cheme, ucigându-le, împăratul răzbună crunt moartea slugilor, apoi – după ce au venit noii 

invitaţi – observă unul dintre ei era îmbrăcat nepotrivit şi-l dă şi pe acesta afară. 

 La Luca, în contextul cinei la care fusese invitat Domnul Iisus Hristos, pilda descrie şi 

ea o cină. Aici este subliniată mai mult nedemnitatea celor chemaţi la sfârşit (neamurile) după 

ce primii (evreii) au refuzat venirea, astfel încât să-i întărâte pe evrei spre cele bune dacă vor 

înţelege pilda cu inimă bună. Căci în loc de “răi şi buni” (Mat. 22, 10), aici Mântuitorul îi 

cheamă pe cei din “pieţele şi uli ţele cetăţii, şi pe săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe 

şchiopi” şi pe cei de “la drumuri şi la garduri” (Lc. 14, 21-22). Adică, cei pe care noi în limbaj 

necolocvial îi numim azi “scursurile societăţii”. Am v ăzut deja că Mântuitorul a întors spre 

Împărăţia Sa mulţi astfel de oameni: vameşi, desfrânate, leproşi, cerşetori, orbi, ologi, 

îndrăciţi ş.a.m.d. Dar fariseii nu s-au îndreptat, ci – după ce au priceput că era vorba de ei, că 

despre ei a zis că sunt lepădaţi – s-au sfătuit să-L prindă în cuvânt pe Mântuitor (Mat. 22, 15) 

ca să-L poată duce la judecată şi osândă. 

 Nu voi adânci simbolistica ascunsă în pilde, voi enumera doar: cel care face nunta 

pentru fiu şi cina este Tatăl ceresc; fiul este Fiul Său; cei chemaţi mai întâi sunt, în sens 

restrâns, conducătorii spirituali ai poporului evreu care prin faptele lor Îi întorc spatele lui 

Dumnezeu, iar cei chemaţi mai la urmă sunt oamenii simpli din popor care au primit Cuvântul 

cu inimă bună şi L-au urmat prin fapte. Sf. Ioan Hrisostom arată că Domnul este atât de 

iubitor că i-a chemat pe iudei şi după răstignirea Fiului Său48. În sens larg, cei chemaţi sunt 

toţi evreii, care deşi au fost chemaţi mai întâi dintre neamurile pământului la cunoaşterea lui 

Dumnezeu, când s-a apropiat Cina cea Mare, sau Paştile cel duhovnicesc, s-au lepădat de 

Stăpân cu blestem: “Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri!”  (Mat. 27, 25), iar 

cei chemaţi în urmă sunt neamurile care erau “sărace” în cunoaşterea lui Dumnezeu, 

“neputincioase” şi “ şchioape” în lucrul poruncilor Lui şi “oarbe”, neputându-L vedea fiindcă 

erau în negura necredinţei. Acestora le-a fost dată Împărăţia, căci ei au adus roadele ei (Mat. 

21, 43). 

 În contextul analizei întreprinse, desprindem două concluzii: 

                                                 
48 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 792. 
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 1. În Împărăţia Cerurilor, starea sufletească este asemenea unei petreceri. Nunta şi 

cina cu prietenii sunt cele mai relevante simboluri ale bucuriei şi comuniunii între oameni. Pe 

lângă acestea, “oricât de grabnice şi de necesare ar fi treburile noastre, să nu le punem 

niciodată mai presus de cele duhovniceşti” 49. 

 2. Dacă cei nevrednici au primit darul de a fi chemaţi în Împărăţie, totuşi nici ei nu 

trebuie să vină cu mâna goală. Dacă au fost invitaţi şi cei răi şi cei neputincioşi şi cei săraci, 

am putea înţelege că ei au intrat aşa cum se aflau: murdari şi fără să aducă nimic. Totuşi, 

vâzând că împăratul se mânie pe cel fără haină de nuntă, înţelegem că haina nu se referă la un 

veşmânt oarecare, ci la un prinos de credinţă şi fapte bune pe care şi cei mai săraci, mai răi şi 

mai neputincioşi pot şi trebuie să-L aducă lui Dumnezeu.  

Domnul însuşi spunea: “să nu te înfăţişezi înaintea Mea cu mâna goală”  (Ieş. 23, 15) 

referindu-Se la jertfe. În Vechiul Testament, jertfele erau dintre cele trupeşti (vite, făină, 

untdelemn etc.) aduse de arhiereu (ales dintre leviţi) în faţa cortului mărturiei ridicat de 

oameni. În Noul Testament, după intrarea Arhiereului Hristos în Sfânta Sfintelor cea 

“nefăcută de mâini omeneşti” (Evr. 9, 24) unde se află jertfelnicul ceresc, jertfele sunt 

duhvniceşti. Sf. Ap. Pavel arăta că haina de nuntă este haina botezului întru Hristos, ca şi cum 

slava lui Hristos ne-ar fi o nouă haină: “C ăci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi 

îmbrăcat”  (Gal. 3, 27). Ceva asemănător le învăţa pe femei şi Sf. Ap. Petru: “Podoaba 

voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor 

scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi 

liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Că aşa se împodobeau, odinioară, şi 

sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu […]” (I Pt. 3, 3-5). 

Cum se spală această haină duhovnicească: prin botez cu Duhul Sfânt (Mc. 1, 8), când 

se dă omului puterea sufletească de a se face fiu al lui Dumnezeu (In. 1, 12), şi apoi în sângele 

Mielului (Apoc. 7, 14) care înseamnă credinţa lucrătoare prin iubire, dacă e necesar dusă până 

la moarte împreună cu Hristos. Iată deci începutul drumului şi calea de urmat către Împărăţie. 

 

13) Pilda smochinului: 

Mat. 24, 32-34: 
     32. Învăţaţi de la smochin pilda: 
Când mlădiţa lui se face fragedă şi 
odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că 
vara e aproape. 
     33. Asemenea şi voi, când veţi 
vedea toate acestea, să ştiţi că este 

Mc. 13, 28-30: 
     28. Învăţaţi de la smochin pilda: 
Când mlădiţa lui se face fragedă şi 
înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este 
aproape. 
     29. Tot aşa şi voi, când veţi 
vedea împlinindu-se aceste lucruri, 

Lc. 21, 29-32: 
     29. Şi le-a spus o pildă: Vedeţi 
smochinul şi toţi copacii: 
     30. Când înfrunzesc aceştia, 
văzându-i, de la voi înşivă ştiţi că 
vara este aproape. 
     31. Aşa şi voi, când veţi vedea 

                                                 
49 Ibidem, p. 792. 
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aproape, la uşi. 
     34. Adevărat grăiesc vouă că nu 
va trece neamul acesta, până ce nu 
vor fi toate acestea. 

să ştiţi că El este aproape, lângă 
uşi. 
     30. Adevărat grăiesc vouă că nu 
va trece neamul acesta până ce nu 
vor fi toate acestea. 

făcându-se acestea, să ştiţi că 
aproape este împărăţia lui 
Dumnezeu. 
     32. Adevărat grăiesc vouă că nu 
va trece neamul acesta până ce nu 
vor fi toate acestea. 

 

 Această pildă este relevantă pentru a domoli neliniştea eshatologică a ascultătorilor 

contemporani Mântuitorului, dar şi pentru a-i ţine vigilenţi. Chiar apostolii, după slăvita 

înviere a Domnului, Îl întrebau: “Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia 

lui Israel? El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în 

stăpânirea Sa, ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în 

Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului.” (Fapt. 1, 6-8). 

 Cercetând istoric o altă pildă legată de smochin – cea a smochinului neroditor căruia 

grădinarul îi pune gunoi la rădăcină pentru a-l determina să rodească (Lc. 13, 6-9), J. Jeremias 

observa că în Israel se obişnuia ca pomii fructiferi să fie plantaţi în grădinile de legume şi în 

vii, iar smochinul, deşi nepretenţios, totuşi absorbea foartă multă apă şi secătuia solul din jurul 

său50. Cum evreii nu îngrăşau pământul viilor, înseamnă că măsura luată de grădinar 

(fertilizarea solului) era excepţională, o ultimă încercare înainte de un cataclism final – 

tăierea. Cum Hristos blestemase deja smochinul şi el se uscase, s-a arătat deja că securea 

stătea la rădăcina pomului (Mat. 3, 10) adică era gata să lovească, să taie. Prin urmare, chiar 

dacă Dumnezeu mai poate îngădui ceva vreme până la Eshaton, totuşi este foarte târziu. 

 Tot privitor la semnele timpului, este relevantă şi o altă pildă: 
Mat. 16, 1-4: 
     1. Şi apropiindu-se fariseii şi saducheii şi ispitindu-
L, I-au cerut să le arate semn din cer. 
     2. Iar El, răspunzând, le-a zis: Când se face seară, 
ziceţi: Mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roşu. 
     3. Iar dimineaţa ziceţi: Astăzi va fi furtună, pentru 
că cerul este roşu-posomorât. Făţarnicilor, faţa cerului 
ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremilor nu puteţi! 
     4. Neam viclean şi adulter cere semn şi semn nu se 
va da lui, decât numai semnul lui Iona. Şi lăsându-i, a 
plecat. 

Lc. 12, 54-57: 
     54. Şi zicea mulţimilor: Când vedeţi un nor 
ridicându-se dinspre apus, îndată ziceţi că vine ploaie 
mare; şi aşa este.  
     55. Iar când suflă vântul de la miazăzi, ziceţi că va 
fi arşiţă, şi aşa este. 
     56. Făţarnicilor! Faţa pământului şi a cerului ştiţi să 
o deosebiţi, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiţi? 
     57. De ce, dar, de la voi înşivă nu judecaţi ce este 
drept? 

 

 Deci pe de o parte Împărăţia încă n-a venit, aşa cum i-o mărturiseşte Hristos şi lui 

Pilat: “Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, 

slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăţia Mea nu este de 

aici” (In 18:36). Pe de altă parte, semnele apropierii sunt pretudindeni: Împăratul S-a arătat, 

Noua Lege s-a dat, uşile s-au deschis şi fiecare e chemat. Deci se cere atenţie la aceste semne 

                                                 
50 Joachim Jeremias, op. cit., p. 209. 
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fireşti şi este nesăbuită pretinderea unor semne extraordinare care să adeverească o realitate 

deja dovedită. A cere mai multe semne este o dovadă de necredinţă. 

 

14) Pilda celor zece fecioare (Mat. 25, 1-13): 

     1. Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea 
mirelui. 
     2. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte. 
     3. Căci cele fără de minte, luând candelele, n-au luat cu sine untdelemn. 
     4. Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor. 
     5. Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit. 
     6. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui! 
     7. Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor. 
     8. Şi cele fără de minte au zis către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele 
noastre. 
     9. Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine 
mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi. 
     10. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. 
     11. Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. 
     12. Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi. 
     13. Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului. 

 
 Această pildă o redă doar Matei, în contextul neliniştii eshatologice care-i măcina pe 

ucenici. După ce Mântuitorul vorbise despre semnele dinaintea dărâmării Ierusalimului, 

despre semnele Parusiei, despre semnele vremii prin pilda smochinului, despre privegherea 

neîntreruptă (Mat. 24), pilda celor zece fecioare continuă mesajul şi subliniază necesitatea de 

a fi pregătiţi pentru a întâmpina a doua venire a Mântuitorului prin fapte bune. Acestea sunt 

închipuite prin “untdelemnul” din candele, care este aprins la venirea “Mirelui” când toate vor 

fi date pe faţă înaintea dreptului Judecător, iar cele bune ale sfinţilor vor lumina precum o 

făclie (Mat. 5, 15) şi oamenii, vânzându-le, vor slăvi pe Tatăl din ceruri (Mat. 5, 16). 

 Dacă cei cu fapte bune sunt “fecioarele înţelepte”, oamenii cu credinţă dar fără fapte 

bune care să poată lumina sunt “fecioarele fără de minte”, care – deşi ştiau că va veni Mirele – 

totuşi nu au avut grijă să-şi cumpere din vreme uleiul trebuincios în “cămară”, adică să 

împlinească faptele bune la vremea lor. Aceştia sunt totuna cu sluga vicleană care a ştiut voia 

stăpânului şi nu a împli-nit-o, fiind mult bătută (Lc. 12, 47), sau cu sluga pusă peste alte slugi 

care trebuia să le dea la timp partea lor de hrană şi nu a făcut aşa socotind că stăpânul întârzie 

şi nu o va prinde în rele (Mat. 45, 51). 

 Iar că atunci când va veni Fiul Omului să judece lumea nu mai este vreme pentru fapte 

bune este arătat prin închiderea uşii. Aceasta o ştiau fecioarele înţelepte, motiv pentru care au 

refuzat să dea din uleiul lor celorlalte. 

 Concluzia care ne interesează este că intrarea în Împărăţia Cerurilor este asemuită de 

evanghelist cu o nuntă, la care fecioarele intră cu Mirele în cămară. Nu este o nuntă 



 44 

pământească, căci oamenii “la înviere, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii 

lui Dumnezeu în cer” (Mat. 22, 30), ci una cerească potrivit acelui mod de viaţă, în care 

Dumnezeu – Mirele va fi toate în toţi (I Cor. 15, 28), în care sfinţii vor străluci ca soarele 

(Mat. 13, 43). 

 

15) Pilda talanţilor (a minelor): 

Mat. 25, 14-30: 
     14. Şi mai este ca un om care, plecând departe, şi-a 
chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa. 
     15. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia 
unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat. 
     16. Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a 
lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi. 
     17. De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi doi. 
     18. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o 
groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său. 
     19. După multă vreme a venit şi stăpânul acelor 
slugi şi a făcut socoteala cu ele. 
     20. Şi apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a 
adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi 
mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. 
     21. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi 
credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste 
multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. 
     22. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: 
Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi talanţi am 
câştigat cu ei. 
     23. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi 
credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste 
multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. 
     24. Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, 
a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri 
unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat. 
     25. Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul 
tău în pământ; iată ai ce este al tău. 
     26. Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă 
vicleană şi leneşă, ştiai că secer de unde n-am semănat 
şi adun de unde n-am împrăştiat? 
     27. Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, 
şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă. 
     28. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are 
zece talanţi. 
     29. Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar 
de la cel ce n-are şi ce are i se va lua. 
     30. Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru 
întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi 
scrâşnirea dinţilor. 

Lc. 19, 11-27: 
     11. Şi ascultând ei acestea, Iisus, adăugând, le-a 
spus o pildă, fiindcă El era aproape de Ierusalim, iar ei 
credeau că împărăţia lui Dumnezeu se va arăta îndată. 
     12. Deci a zis: Un om de neam mare s-a dus într-o 
ţară îndepărtată, ca să-şi ia domnie şi să se întoarcă. 
     13. Şi chemând zece slugi ale sale, le-a dat zece 
mine şi a zis către ele: Neguţătoriţi cu ele până ce voi 
veni! 
     14. Dar cetăţenii lui îl urau şi au trimis solie în 
urma lui, zicând: Nu voim ca acesta să domnească 
peste noi. 
     15. Şi când s-a întors el, după ce luase domnia, a zis 
să fie chemate slugile acelea, cărora le dăduse banii, ca 
să ştie cine ce a neguţătorit. 
     16. Şi a venit cea dintâi, zicând: Doamne, mina ta a 
adus câştig zece mine. 
     17. Şi i-a zis stăpânul: Bine slugă bună, fiindcă 
întru puţin ai fost credincioasă, să ai stăpânire peste 
zece cetăţi. 
     18. Şi a venit a doua, zicând: Mina ta, stăpâne, a 
mai adus cinci mine. 
     19. Iar el a zis şi acesteia: Să ai şi tu stăpânire peste 
cinci cetăţi. 
     20. A venit şi cealaltă, zicând: Doamne, iată mina 
ta, pe care am păstrat-o într-un ştergar, 
     21. Că mă temeam de tine, pentru că eşti om aspru: 
iei ce nu ai pus şi seceri ce n-ai semănat. 
     22. Zis-a lui stăpânul: Din cuvintele tale te voi 
judeca, slugă vicleană. Ai ştiut că sunt om aspru: iau 
ce nu am pus şi secer ce nu am semănat; 
     23. Pentru ce deci n-ai dat banul meu 
schimbătorilor de bani? Şi eu, venind, l-aş fi luat cu 
dobândă. 
     24. Şi a zis celor ce stăteau de faţă: Luaţi de la el 
mina şi daţi-o celui ce are zece mine. 
     25. Şi ei au zis lui: Doamne, acela are zece mine. 
     26. Zic vouă: Că oricui are i se va da, iar de la cel 
ce nu are şi ceea ce are i se va lua. 
     27. Iar pe acei vrăjmaşi ai mei, care n-au voit să 
domnesc peste ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în faţa mea. 

 

 La Matei şi la Luca pildele sunt foarte asemănătoare, de aceea le-am şi redat sinoptic, 

fiind rostite în vremea apropierii de patimile pe care Mântuitorul le va îndura în Ierusalim. Ca 

şi la pilda semnelor timpului (supra, pct. 13), Domnul linişteşte spaima oamenilor asupra unei 

iminente arătări a lui Dumnezeu, arătând că încă mai este suficient timp în care oamenii pot 



 45 

lucra pentru mântuirea lor: omul de neam mare pleacă într-o ţară îndepărtată (la Tatăl, acolo 

unde “voi nu nu puteţi să veniţi”, In. 7, 34), apoi se întoarce după multă vreme, timp în care 

unele dintre slugi au reuşit să înmulţească talanţii primi ţi în grijă. Ucenicii mântuitorului nu 

au înţeles prea bine pilda şi au continuat să creadă că venirea Împărăţiei va fi în timpul vieţii 

lor (Fapt. 1, 6), că slugile chemate să înmulţească talanţii sunt doar în generaţia lor, că 

moartea trupească va fi desfiinţată curând (potrivit cuvântului înţeles doar trupeşte “oricine 

trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac”, In. 11, 26). Istoria ne-a arătat că în fiecare 

generaţie de oameni care a urmat suntem chemaţi să lucrăm pentru înmulţirea talanţilor, dar 

câte astfel de generaţii vor mai trece, nu ştie nimeni. 

 Totuşi nu trebuie să ne liniştim desăvârşit, căci venirea Împărăţiei este sinonimă cu 

întoarcerea stăpânului slugilor care va cere socoteală pentru talanţii încredinţaţi. Avem 

poruncă să lucrăm şi aceasta ne va împărţi în două: cei care ascultă sunt slugile bune care au 

parte de bucuria Domnului şi de moştenire; cei care nu ascultă şi nu lucrează sunt vădiţi ca 

duşmani, primesc pedeapsă (“tăierea”) şi sunt aruncaţi în afara Împărăţiei. Iată oile şi caprele 

pe care Domnul le va separa la judecata viitoare de obşte (Mat. 25, 31-46): 
     31. Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. 
     32. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile 
de capre. 
     33. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. 
     34. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia 
cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. 
     35. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi 
primit; 
     36. Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. 
     37. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi 
Ţi-am dat să bei? 
     38. Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? 
     39. Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? 
     40. Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai 
Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. 
     41. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit 
diavolului şi îngerilor lui. 
     42. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; 
     43. Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. 
     44. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau 
bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? 
     45. El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici 
Mie nu Mi-aţi făcut. 
     46. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică. 
 
 Dacă din pilda talanţilor ni pare complicat să înmulţim averea încredinţată de Domnul, 

părând o negustorie, adică o îndemânare pe care puţini oameni o au, în realitate este foarte 

uşor: e de ajuns să dăm un pahar de apă şi hrană nevoiaşilor, să-I primim ca pe ai noştri, să-i 

îmbrăcăm, să-i cercetăm în temniţă şi în suferinţa bolilor. Enumerarea nu este limitativă, ci 

exemplificativă, căci Mântuitorul adesea pomeneşte locul de la Osea 6, 6: “milă voiesc, iar nu 
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jertfă”. Acest fel de fapte ale milei oricine le poate face, şi cel cu multă avere şi cel cu puţină, 

iar răsplata este aceeaşi pentru toţi: “Mie Mi-a ţi făcut”. Pentru cei care refuză, sentinţa finală 

este: “Mie nu Mi-aţi făcut”. 

 De aceea o societate din care toţi cerşetorii au fost alungaţi cu forţa este doar utopic 

ideală. Dacă Domnul se regăseşte în toţi amărâţii soartei, atunci înţegelem că este o rânduială 

divină ca ei să fie prezenţi printre noi, astfel încât să avem bogate prilejuri de a-I sluji însuşi 

Stăpânului şi să nu spunem şi noi ca netrebnicii “Doamne, când Te-am văzut [...] şi nu Ţi-am 

slujit?”. Şi Moise profeţise aceasta: „Căci nu va lipsi sărac din pământul tău; de aceea îţi şi 

poruncesc eu: Deschide mâna ta fratelui tău, săracului tău şi celui lipsit din pământul tău.” 

(Deut. 15, 11). Putem conchide că este voia Domnului ca societatea umană pe pământ să 

rămână imperfectă, astfel încât oamenii să aibă prilejul să înveţe milostenia. Altfel, dacă în 

această vreme a lucrării ar lipsi necazurile şi nevoiaşii, când am mai avea prilejul să fim 

milostivi şi iertători? 

 Deci se reia ideea că intrarea în Împărăţie se face printr-o judecată foarte aspră a 

faptelor noastre, de aceea nu trebuie să ne lenevim chiar dacă Parusia nu este iminentă. 

 

3.2.3. Caz particular în evanghelia de la Marcu 

 Pilda spicului de grâu (Mc. 4, 26-29): 

     26. Şi zicea: Aşa este împărăţia lui Dumnezeu, ca un om care aruncă sămânţa în pământ, 
     27. Şi doarme şi se scoală, noaptea şi ziua, şi sămânţa răsare şi creşte, cum nu ştie el. 
     28. Pământul rodeşte de la sine: mai întâi pai, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic. 
     29. Iar când rodul se coace, îndată trimite secera, că a sosit secerişul. 
 
 Lăsând la o parte pildele deja analizate sinoptic (supra, pct. 1-15), găsim pilda spicului 

de grâu exclusiv la Marcu. Ea a fost rostită în continuarea pildei semănătorului ca o lămurire 

suplimentară. Deci înţelesurile ei sunt apropiate: cel care aruncă sămânţa, neştiind cum creşte 

ea, nu mai este însuşi Hristos (Care pe toate le ştie), ci sunt trimişii Săi care vestesc 

Evanghelia la toţi oamenii; pământul sunt ascultătorii, cei care primesc cuvântul, îl păstrează 

în ei şi se mântuiesc (cei din ultima categorie a pildei semănătorului). Şi unii şi alţii nu ştiu 

cum se întâmplă să rodească această sămânţă, totul se petrece în taină dar firesc. Deci 

semănătorii trebuie să lucreze cu nădejde: “Căci în Legea lui Moise este scris: «Să nu legi 

gura boului care treieră». Oare de boi se îngrijeşte Dumnezeu? Sau în adevăr pentru noi 

zice? Căci pentru noi s-a scris: «Cel ce ară trebuie să are cu nădejde, şi cel ce treieră, cu 

nădejdea că va avea parte de roade»” (I Cor. 9, 9-10), iar ascultătorii să stăruie în răbdare, 
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necăutând roade imediate („Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, 

aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare.” Lc. 8, 15). 

 Deci ideea care călăuzeşte această pildă este cea a devenirii. Împărăţia Cerurilor este 

şi o realitate dinamică, fiind evidentă aici dimensiunea sa sufletească. Omul care primeşte şi 

rodeşte cuvântul Evangheliei se transformă şi devine pe neobservate un om desăvârşit, căci 

acesta este scopul seminţei, să-şi desăvârşească firea aducând roade: „Adevărat, adevărat zic 

vouă că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă 

va muri, aduce multă roadă.” (In. 12, 24). La fel şi omul: se ridică din egoismul său, creşte şi 

se înmulţeşte (Fac. 1, 28). Este iarăşi o antinomie: cel care moare pentru Evanghelie va aduce 

roadă, cel care refuză să moară va rămâne singur; cel care caută să-şi scape sufletul şi-l va 

pierde, cel care şi-l pierde pentru Evanghelie şi-l va mântui (16, 25). Cu această cheie a 

sacrificiului pentru cei păcătoşi, cărora li se vesteşte Evanghelia, descuiem şi tainica profeţie a 

lui Isaia: „Dar a fost voia Domnului să-L zdrobească prin suferinţă. Şi fiindcă Şi-a dat viaţa 

ca jertfă pentru păcat, va vedea pe urmaşii Săi, îşi va lungi viaţa şi lucrul Domnului în mâna 

Lui va propăşi. Scăpat de chinurile sufletului Său, va vedea rodul ostenelilor Sale şi de 

mulţumire Se va sătura. Prin suferinţele Lui, Dreptul, Sluga Mea, va îndrepta pe mulţi, şi 

fărădelegile lor le va lua asupra Sa.” (Is. 53, 10-11). Dar fiindcă puţini sunt dornici să urmeze 

această cale către viaţa veşnică, în care se cere o lepădare de sine desăvârşită, i s-a spus calea 

cea îngustă, pe care puţini o află (Mat. 7, 13-14). 
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3.3. Alte locuri care se referă indirect la Împărăţie 

 

1) Fericirile (Mat. 5, 3-12): 

     3. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor. 
     4. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. 
     5. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. 
     6. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. 
     7. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. 
     8. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 
     9. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. 
     10. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. 
     11. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, 
minţind din pricina Mea. 
     12. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte 
de voi. 
 
 Nu este aici locul unei exegeze a fericirilor, căci numai această temă ar putea constitui 

baza unei lucrări de mare amploare. Doar voi contextualiza. 

 Aparent, Împărăţia ar fi dată doar celor săraci cu duhul şi celor prigoniţi pentru 

dreptate. Totuşi este evident că toţi cei enumeraţi mai sus vor fi părtaşi Împărăţiei. Prin 

urmare, Împărăţia este un loc al mângâierii, al moştenirii, al îndestulării, al milostivirii, al 

vederii lui Dumnezeu, al filiaţiei divine, al bucuriei şi al veseliei. Iar intrarea se face prin 

suferinţa de aici, de pe pământ, şi prin lucrarea poruncilor (Mat. 5, 19-20 şi, pe larg, toată 

Predica de pe Munte). 

 De asemenea, prima şi a opta fericire este răsplătită încă de aici cu Împărăţia. 

Bineînţeles că nu este o deplinătate, ci o arvună, mai bine zis arvuna Duhului (II Cor. 1, 22; 5, 

5). Este foarte grăitor silogismul din Ef. 1, 12-14 (nădejdea – credinţa – pecetluirea – 

moştenirea): 

     12. Ca să fim spre lauda slavei Sale, noi cei ce mai înainte am nădăjduit întru Hristos. 
     13. Întru Care şi voi, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, crezând în El, aţi fost 
pecetluiţi cu Sfântul Duh al făgăduinţei, 
     14. Care este arvuna moştenirii noastre, spre răscumpărarea celor dobândiţi de El şi spre lauda slavei Sale. 
 

Aceasta înseamnă că actualitatea Împărăţiei în planul lumesc este mai întâi o 

comuniune cu Duhul Sfânt, ceea ce întăreşte afirmaţia Mântuitorului „iată, împărăţia lui 

Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Lc. 17, 21). 

 

2) Finalul dialogului cu sutaşul roman din Capernaum: 

Mat. 8, 10-12: 
     10. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce 
veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în 
Israel, n-am găsit atâta credinţă. 
 

Luca 7, 9: 
     9. Iar Iisus, auzind acestea, S-a minunat de el şi, 
întorcându-Se, a zis mulţimii care venea după El: Zic 
vouă că nici în Israel n-am aflat atâta credinţă; 
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     11. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus 
vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu 
Iacov în împărăţia cerurilor. 
 
     12. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul 
cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea 
dinţilor. 

Luca 13, 28-29: 
     28. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor, când 
veţi vedea pe Avraam şi pe Isaac şi pe Iacov şi pe toţi 
proorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi 
aruncaţi afară. 
     29. Şi vor veni alţii de la răsărit şi de la apus, de la 
miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la masă în 
împărăţia lui Dumnezeu. 

 

 De aici observăm că pentru a intra în Împărăţie este nevoie de multă credinţă, pe care 

o vor avea neamurile, iar lipsa credinţei în Israel îi va lipsi pe evrei (“fiii împărăţiei”) de 

moştenire. De asemenea, Împărăţia va fi o realitate unică în care toţi vor fi înglobaţi, nu vor 

mai fi alte împărăţii, iar cei care nu vor fi primiţi în Împărăţie vor cădea într-un non-sens 

existenţial, numit adesea “întunericul cel mai din afară”. Aceştia vor fi cei striviţi şi spulberaţi 

de piatra Hristos pe care n-au luat-o în seamă (Mat. 21, 44). 

 De asemenea, ca şi din episodul Schimbării la Faţă, înţelegem că în Împărăţie au intrat 

şi drepţii Vechiului Testament, lucru întărit şi de Sf. Ioan Gură de Aur51 care arăta că drepţii 

care au trăit potrivit poruncilor acelui legământ au intrat în Împărăţie. Prin urmare, şi Legea 

Veche era duhovnicească (Rom. 7, 14), nu cum spun unii că era rea, însă odată cu Hristos 

venise vremea unor porunci mai mari. 

 

3) Începutul descoperirii Împărăţiei şi modul în care se intră în ea: 

Matei 11, 11-14 
     11. Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei 
născuţi din femei unul mai mare decât Ioan 
Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor 
este mai mare decât el. 
     12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum 
împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se 
silesc pun mâna pe ea. 
     13. Toţi proorocii şi Legea au proorocit până la 
Ioan. 
     14. Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va 
să vină. 

Luca 7, 27-28: 
     27. Acesta este cel despre care s-a scris: "Iată trimit 
înaintea feţei Tale pe îngerul Meu care va găti calea 
Ta, înaintea Ta". 
     28. Zic vouă: Între cei născuţi din femei, nimeni nu 
este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic în împărăţia 
lui Dumnezeu este mai mare decât el. 
 
Luca 16, 16: 
     16. Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de 
atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi 
fiecare se sileşte spre ea. 

 
 Este un cuvânt clar împotriva celor care au îmbrăţişat mai târziu ideea revelaţiei 

continue şi au dus o falsă propovăduire, pretinzându-se proroci trimişi de Duhul Sfânt şi 

descoperind noutăţi fără temei scripturistic. 

 De asemenea, este vorba de o deschidere universală a Împărăţiei, condiţia de intrare 

nemaifiind apartenenţa la un anumit popor, ci silinţa personală. De ce prin silinţă se ia 

Împărăţia? Pentru că trăim vremurile din urmă profeţite de Ioil şi de Ieremia, când s-a dat 

fiecăruia harul Duhului Sfânt (Ioil 3, 1) şi fiecare Îl cunoaşte direct pe Dumnezeu, nu din 
                                                 
51 Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., pp. 203-204. 
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învăţăturile altora, întrucât legea Domnului este sădită direct în inimile oamenilor (Ier. 31, 33-

34), pe tablele de carne ale inimii (II Cor. 3, 3). 

 

4) Mărturisirea lui Petru (Mat. 16, 16-19): 

     16. Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. 
     17. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie 
aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri. 
     18. Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. 
     19. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei 
dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. 
 

 Răspunsul lui Hristos arată legătura de comuniune care există între lumea 

pământească şi cea cerească, inclusiv viitoarea Împărăţie. Puterea legării şi 

dezlegării, “cheile împărăţiei”, vine de la Hristos prin Duhul Sfânt, pe care l-a şi 

dat apostolilor după învierea Sa, deci iarăşi ideea de comuniune în Duhul Sfânt: 

“Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi 

ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In. 20, 22-23). 

 

5) Ierarhia în Împărăţie: 

Matei 18, 1-4: 
     1. În ceasul acela, s-au apropiat ucenicii de Iisus şi I-au zis: Cine, oare, este mai mare în împărăţia cerurilor? 
     2. Şi chemând la Sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor, 
     3. Şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia 
cerurilor.  
     4. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăţia cerurilor. 
 
Matei 20, 25-28: 
     25. Dar Iisus, chemându-i la Sine, a zis: Ştiţi că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele şi cei mari le 
stăpânesc. 
     26. Nu tot aşa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. 
     27. Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă, 
     28. După cum şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească El şi să-Şi dea sufletul 
răscumpărare pentru mulţi. 
 
 Din nou o antinomie, ierarhia Împărăţiei este răsturnată: cel mai mare este cel mai 

mic, iar cel care se face pe sine cel mai mic devine cel mai mare în faţa lui Dumnezeu. 

Smerenia este o virtute călăuzitoare către Împărăţie. 

 

6) Binecuvântarea copiilor: 

Matei 19, 13-15: 
     13. Atunci I s-au adus copii, ca să-şi pună mâinile 
peste ei şi să Se roage; dar ucenicii îi certau. 

Marcu 10, 13-16: 
     13. Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile 
peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. 
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     14. Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină 
la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor. 
     15. Şi punându-Şi mâinile peste ei, S-a dus de 
acolo. 
 

     14. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi 
copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca 
aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. 
     15. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia 
lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea. 
     16. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-
Şi mâinile peste ei. 

 
 Iarăşi ni se reaminteşte modelul copiilor, pe care trebuie să-l urmăm. Această pildă 

trebuie completată, pentru o mai facilă înţelegere, cu îndemnul din I Cor. 14, 20: „Fraţilor, nu 

fiţi copii la minte. Fiţi copii când e vorba de răutate. La minte însă, fiţi desăvârşiţi”. Acelaşi 

lucru îl spune şi Mântuitorul mai tainic: „Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul 

lupilor; fi ţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii” (Mat. 10, 16). 

 

7) Pilda tânărului cel bogat (Mat.; Mc. şi Lc.): 

Matei 19, 16-24: 
     16. Şi, iată, venind un tânăr la El, 
I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să 
fac, ca să am viaţa veşnică? 
     17. Iar El a zis: De ce-Mi zici 
bun? Nimeni nu este bun decât 
numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei 
să intri în viaţă, păzeşte poruncile. 
     18. El I-a zis: Care? Iar Iisus a 
zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti 
adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti 
strâmb; 
     19. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
mama ta şi să iubeşti pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi. 
     20. Zis-a lui tânărul: Toate 
acestea le-am păzit din copilăria 
mea. Ce-mi mai lipseşte? 
     21. Iisus i-a zis: Dacă voieşti să 
fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, 
dă-o săracilor şi vei avea comoară în 
cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. 
     22. Ci, auzind cuvântul acesta, 
tânărul a plecat întristat, căci avea 
multe avuţii. 
     23. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: 
Adevărat zic vouă că un bogat cu 
greu va intra în împărăţia cerurilor. 
     24. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne 
este să treacă cămila prin urechile 
acului, decât să intre un bogat în 
împărăţia lui Dumnezeu. 
 

Marcu 10, 17-25: 
     17. Şi când ieşea El în drum, 
alergând la El unul şi îngenunchind 
înaintea Lui, Îl întreba: Învăţătorule 
bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa 
veşnică? 
     18. Iar Iisus i-a răspuns: De ce-Mi 
zici bun? Nimeni nu este bun decât 
unul Dumnezeu. 
     19. Ştii poruncile: Să nu ucizi, să 
nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu 
mărturiseşti strâmb, să nu înşeli pe 
nimeni, cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
mama ta. 
     20. Iar el I-a zis: Învăţătorule, 
acestea toate le-am păzit din tinereţile 
mele. 
     21. Iar Iisus, privind la el cu 
dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai 
lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă 
săracilor şi vei avea comoară în cer; 
şi apoi, luând crucea, vino şi urmează 
Mie. 
     22. Dar el, întristându-se de 
cuvântul acesta, a plecat mâhnit, căci 
avea multe bogăţii. 
     23. Şi Iisus, uitându-Se în jur, a 
zis către ucenicii Săi: Cât de greu vor 
intra bogaţii în împărăţia lui 
Dumnezeu! 
     24. Iar ucenicii erau uimiţi de 
cuvintele Lui. Dar Iisus, răspunzând 
iarăşi, le-a zis: Fiilor, cât  de greu este 
celor ce se încred în bogăţii să intre în 
împărăţia lui Dumnezeu! 
     25. Mai lesne este cămilei să 
treacă prin urechile acului, decât 
bogatului să intre în împărăţia lui 
Dumnezeu. 

Luca 18, 18-25: 
     18. Şi L-a întrebat un 
dregător, zicând: Bunule 
Învăţător, ce să fac ca să 
moştenesc viaţa de veci? 
     19. Iar Iisus i-a zis: Pentru ce 
Mă numeşti bun? Nimeni nu 
este bun, decât unul Dumnezeu. 
     20. Ştii poruncile: Să nu 
săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să 
nu furi, să nu mărturiseşti 
strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi 
pe mama ta. 
     21. Iar el a zis: Toate acestea 
le-am păzit din tinereţile mele. 
     22. Auzind Iisus i-a zis: Încă 
una îţi lipseşte: Vinde toate câte 
ai şi le împarte săracilor şi vei 
avea comoară în ceruri; şi vino 
de urmează Mie. 
     23. Iar el, auzind acestea, s-a 
întristat, căci era foarte bogat. 
     24. Şi văzându-l întristat, 
Iisus a zis: Cât de greu vor intra 
cei ce au averi în împărăţia lui 
Dumnezeu! 
     25. Că mai lesne este a trece 
cămila prin urechile acului 
decât să intre bogatul în 
împărăţia lui Dumnezeu. 
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 Bogăţia ne împiedică să intrăm în Împărăţie doar atunci când nu putem renunţa la ea, 

ceea ce din păcate se întâmplă cu foarte mulţi. De aceea ni s-a şi spus că „Nu numai cu pâine 

va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Mat. 4, 4) şi am fost 

avertizaţi „ Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor 

sale” (Lc. 12, 15) şi „ Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de 

mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vine peste voi fără de veste, ca o 

cursă” (Lc. 21, 34-35). 

 Situaţia inversă şi rară este a celor care se fac pe ei înşişi săraci pentru bogăţia 

Împărăţiei şi sunt împreună cu Duhul, adică primii dintre cei pe care i-a fericit Mântuitorul în 

predica Sa de pe munte (Mat. 5, 3). 

 

8) Iisus Hristos lucrând cu Duhul Sfânt: 

Matei 12, 25-28: 
     25. Cunoscând gândurile lor, Iisus le-a zis: Orice 
împărăţie care se dezbină în sine se pustieşte, orice 
cetate sau casă care se dezbină în sine nu va dăinui. 
     26. Dacă satana scoate pe satana, s-a dezbinat în 
sine; dar atunci cum va dăinui împărăţia lui? 
     27. Şi dacă Eu scot pe demoni cu Beelzebul, 
feciorii voştri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi 
judecători. 
     28. Iar dacă Eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe 
demoni, iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu. 

Luca 11, 17-20: 
     17. Dar El, cunoscând gândurile lor, le-a zis: Orice 
împărăţie, dezbinându-se în sine, se pustieşte şi casă 
peste casă cade. 
     18. Şi dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai 
sta împărăţia lui? Fiindcă ziceţi că Eu scot pe demoni 
cu Beelzebul. 
     19. Iar dacă Eu scot demonii cu Beelzebul, fiii 
voştri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători. 
     20. Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe 
demoni iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu. 

 
Iată proximitatea maximă a Împărăţiei, care a ajuns deja. Cum nu o vedem încă, 

înseamnă că aici Împărăţia este identificată cu persoana Împăratului Iisus Hristos. Concepţia 

aceasta este greu de primit pentru noi în modernitate datorită schimbării de paradigmă: astăzi 

funcţia de conducere este doar un oficiu în care poate sta orice persoană, iar dispariţia 

conducătorului nu duce la dispariţia statului (împărăţiei) ci doar face necesară înlocuirea 

persoanei. Dar concepţia că împărăţia este tot una cu împăratul era firească antichităţii şi a 

rezistat până spre sfârşitul Evului Mediu.52 Supravieţuirea ei o regăsim astăzi în demnitatea 

arhierească, din păcate înţeleasă mai mult simbolic, nu funcţional spre deosebire de vremurile 

                                                 
52 În manualul de Istoria statului şi dreptului românesc, Emil Cernea şi Emil Molcuţ, Ed. Press Mihaela, 
Bucureşti, 2001, p. 53 găsim: „Gruparea formaţiunilor prestatale în diferite ţări feudale unitare sub aspect politic 
şi juridic s-a realizat în jurul voievodului întemeietor, care a devenit voievod (conducător de oaste) şi apoi a luat 
titlu de domn (lat., stăpân). Puterea politică instituţionalizată - nucleul politic statal - nu s-a disociat de persoana 
guvernanţilor. Statul în sine se confunda la început cu persoana domnitorului. 
 Totodată, termenul de domn are o profundă semnificaţie religioasă, voievodul-domn fiind modelul 
pământean al lui Dumnezeu, după model bizantin. Sorgintea puterii era considerată ca fiind dumnezeiască, deci 
şi proprietatea era în întregime a domnului. Domnitorul era stăpân şi proprietar al întregii ţări.”  
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sfântului Ignatie Teoforul care afirma că acolo unde este episcopul este şi Biserica (Epistola 

către Tralieni, III, 153). 

Existenţa împăratului făcea posibilă şi existenţa împărăţiei. Deci Împărăţia există deja 

în actualitate în Hristos şi în potenţialitate pentru cei care se vor naşte prin El din Duh (adică 

naşterea de sus, cf. In. 3, 3). Similar s-a întâmplat ca greşeala unuia (Adam) să aducă moartea 

asupra tuturor urmaşilor săi. Această trecere a greşelii şi a harului asupra urmaşilor este 

explicată de Sf. Ap. Pavel în capitolul 5 al Epistolei către Romani, din care extragem miezul: 

     12. De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi 
oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el. […] 
     18. Aşadar, precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii, aşa şi prin îndreptarea adusă de 
Unul a venit, pentru toţi oamenii, îndreptarea care dă viaţă; 
     19. Căci precum prin neascultarea unui om s-au făcut păcătoşi cei mulţi, tot aşa prin ascultarea unuia se vor 
face drepţi cei mulţi. 
     20. Iar Legea a intrat şi ea ca se înmulţească greşeala; iar unde s-a înmulţit păcatul, a prisosit harul; 
     21. Pentru că precum a împărăţit păcatul prin moarte, aşa şi harul să împărăţească prin dreptate, spre viaţa 
veşnică, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. 

 
Prin urmare Hristos este Noul Adam, adică protopărintele spiritual Care aduce viaţa 

veşnică celor care-I urmează. Contextul face util de reamintit şi tradiţia Bisericii potrivit 

căreia Maica Domnului este numită Noua Evă. Este o denumire aparent paradoxală în raport 

de Fiul său care e numit Adam, dar ne reamintim că în Împărăţia Cerurilor nimeni nu se 

însoară, nici nu se mărită fiind ca îngerii lui Dumnezeu în cer (Mat. 22, 30). Chiar dacă este 

numită adesea şi împărăteasă, totuşi Maica nu se mărită cu Fiul în sens pământesc, ci îi este o 

fidelă următoare în credinţă şi o pildă pe care urmând-o ceilalţi ajung cu siguranţă în 

Împărăţie. Deci iată că şi Sf. Fecioară Maria este o mamă a credincioşilor către viaţa veşnică, 

nu în sens ontologic (căci nu ne botezăm în numele Fecioarei şi nici nu ne îndumnezeim prin 

unirea cu ea, aceasta va fi prin unirea cu Hristos), ci în sens pilduitor şi prin faptul că este 

Născătoare de Dumnezeu. 

 

9) Pilda bogatului cel nebun (Lc. 12, 15-21): 

     15. Şi a zis către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. 
     16. Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. 
     17. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? 
     18. Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi 
bunătăţile mele; 
     19. Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, 
veseleşte-te. 
     20. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale 
cui vor fi? 
     21. Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu. 
 

                                                 
53 PSB vol. 1 – Scrierile părinţilor apostolici, traducere, note şi indici de pr. D. Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 
1979, p. 171. 
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 Deşi nu se referă direct la Împărăţie, această pildă prezintă interes în conjuncţie cu 

pilda tânărului cel bogat, căci ne arată o identificare între Împărăţia Cerurilor şi Dumnezeu: 

tânărul bogat era chemat ca dând averile sale săracilor să-şi facă comoară în cer (în Împărăţie) 

iar bogatul de aici este nebun pentru că nu s-a îmbogăţit în Dumnezeu împărţind cu săracii 

prisosul roadelor sale. Bineînţeles că nu este o identificare panteistă, ci trebuie să vedem 

realitatea Împărăţiei străbătută de Duhul lui Dumnezeu, de prezenţa Sa deplin vizibilă. 

 

10) Despre cum va fi la înnoirea lumii (Mat. 19, 28 şi Lc. 22, 29-30): 

Matei: 
     28. Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce 
Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului 
va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe 
douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece 
seminţii ale lui Israel. 

Luca: 
     29. Şi Eu vă rânduiesc vouă împărăţie, precum Mi-a 
rânduit Mie Tatăl Meu, 
     30. Ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea, în 
împărăţia Mea şi să şedeţi pe tronuri, judecând cele 
douăsprezece seminţii ale lui Israel. 

 
 Este cea mai mare demnitate ca slujitorul să fie alături de stăpân în faţa tuturor 

celorlalţi supuşi. Dar la Cina cea de Taină apostolii nu mai erau numiţi slugi, ci prieteni, de 

aceea ei vor fi şi în Împărăţie la masă cu însuşi Stăpânul şi Prietenul lor. Judecata nu se face 

propriu-zis de către apostoli, ci ei sunt pilda făcută atunci vizibilă tuturor iudeilor care nu i-au 

urmat, deşi aveau această posibilitate. De aceea ei stau pe tronuri, ca să fie în văzul lumii la 

judecată, aşa cum au fost în văzul lumii şi când propovăduiau Evanghelia. Deci înnoirea lumii 

va fi marcată de o judecată universală. 

 

11) Lepădarea celor lumeşti, luarea crucii şi urmarea lui Hristos în Împărăţie: 

Matei 10, 37-39: 
     37. Cel ce iubeşte pe tată ori pe 
mamă mai mult decât pe Mine nu 
este vrednic de Mine; cel ce iubeşte 
pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe 
Mine nu este vrednic de Mine. 
     38. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-
Mi urmează Mie nu este vrednic de 
Mine. 
 
 
 
     39. Cine ţine la sufletul lui îl va 
pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui 
pentru Mine îl va găsi. 
 

Marcu 8, 34-35: 
 
 
 
 
 
     34. Şi chemând la Sine 
mulţimea, împreună cu ucenicii 
Săi, le-a zis: Oricine voieşte să 
vină după Mine să se lepede de 
sine, să-şi ia crucea şi să-Mi 
urmeze Mie. 
     35. Căci cine va voi să-şi 
scape sufletul îl va pierde, iar 
cine va pierde sufletul Său pentru 
Mine şi pentru Evanghelie, acela 

Luca 14, 26-27: 
     26. Dacă vine cineva la Mine şi 
nu urăşte pe tatăl său şi pe mamă şi 
pe femeie şi pe copii şi pe fraţi şi pe 
surori, chiar şi sufletul său însuşi, nu 
poate să fie ucenicul Meu. 
     27. Şi cel ce nu-şi poartă crucea 
sa şi nu vine după Mine nu poate să 
fie ucenicul Meu. 
 
Luca 9, 23-24: 
     23. Şi zicea către toţi: Dacă 
voieşte cineva să vină după Mine, să 
se lepede de sine, să-şi ia crucea în 
fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie; 
     24. Căci cine va voi să-şi scape 
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Ioan 12, 25-26: 
     25. Cel ce îşi iubeşte sufletul îl va 
pierde; iar cel ce îşi urăşte sufletul în 
lumea aceasta îl va păstra pentru 
viaţa veşnică. 
     26. Dacă-Mi slujeşte cineva, să-
Mi urmeze, şi unde sunt Eu, acolo 
va fi şi slujitorul Meu. Dacă-Mi 
slujeşte cineva, Tatăl Meu îl va 
cinsti. 

îl va scăpa. sufletul îl va pierde; iar cine-şi va 
pierde sufletul pentru Mine, acela îl 
va mântui. 
 
Luca 17, 32-33: 
     32. Aduceţi-vă aminte de femeia 
lui Lot. 
     33. Cine va căuta să-şi scape 
sufletul, îl va pierde; iar cine îl va 
pierde, acela îl va dobândi. 

 

 Este încă un loc în care ni se aminteşte că intrarea în Împărăţie se face prin suferinţă, 

prin calea cea strâmtă. Sunt suferinţe trupeşti (chinuirea de către prigonitori şi omorârea) dar 

şi sufleteşti (potrivnicia rudelor şi a prietenilor, înjosirea, ocărârea). Deci trebuie să ne 

străduim să slăvim suferinţa pentru credinţă, să nu fugim de aceste necazuri, ci să le 

întâmpinăm bărbăteşte când suntem aruncaţi în ele, ştiind că puţin vom suferi aici şi mult vom 

fi răsplătiţi dincolo (I Pt. 1, 6 şi 5, 10), că „pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de 

mărirea care ni se va descoperi” (Rom. 8, 18). 

 

12) Bogăţia care va fi dată celor care intră în Împărăţie şi ordinea intrării: 

Matei 19, 29-30: 
     29. Şi oricine a lăsat case sau fraţi, 
sau surori, sau tată, sau mamă, sau 
femeie, sau copii, sau ţarine, pentru 
numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi 
va moşteni viaţa veşnică. 
     30. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, 
şi cei de pe urmă vor fi întâi. 

Marcu 10, 29-31: 
     29. Iisus i-a răspuns: Adevărat 
grăiesc vouă: Nu este nimeni care 
şi-a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, 
sau mamă, sau tată, sau copii, sau 
ţarine pentru Mine şi pentru 
Evanghelie, 
     30. Şi să nu ia însutit - acum, în 
vremea aceasta, de prigoniri - case 
şi fraţi şi surori şi mame şi copii şi 
ţarine, iar în veacul ce va să vină: 
viaţă veşnică. 
     31. Şi mulţi dintre cei dintâi 
vor fi pe urmă, şi din cei de pe 
urmă întâi. 

Luca 18, 29-30: 
     29. Şi El le-a zis: Adevărat 
grăiesc vouă: Nu este nici unul 
care a lăsat casă, sau femeie, sau 
fraţi, sau părinţi, sau copii, pentru 
împărăţia lui Dumnezeu, 
     30. Şi să nu ia cu mult mai 
mult în vremea aceasta, iar în 
veacul ce va să vină, viaţă 
veşnică. 
 
Luca 13, 29, 30: 
     29. Şi vor veni alţii de la răsărit 
şi de la apus, de la miazănoapte şi 
de la miazăzi şi vor şedea la masă 
în împărăţia lui Dumnezeu. 
     30. Şi iată, sunt unii de pe 
urmă care vor fi întâi, şi sunt alţii 
întâi care vor fi pe urmă. 

 
 Această înmulţire minunată de pe pământ a celor pe care ucenicul le lasă pentru 

Hristos (adică atunci când pune credinţa mai presus decât ele54) adevereşte un dar nevăzut 

care-i va urma: viaţa veşnică, adică intrarea în Împărăţia Cerurilor. În acelaşi fel, vindecarea 

slăbănogului din Capernaum i-a adeverit iertarea de păcate pe care a primit-o (Mat. 9, 6). 

                                                 
54 Cf. Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 738. 
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 Prin „cei dintâi”, Hristos s-a referit mai întâi la iudei ca neamul cel mai întâi chemat, 

care – lepădându-se – a rămas cel mai din urmă, dar şi la aceia din popor care păreau mai de 

cinste în ochii lumii, cei care se aşezau în locurile cele mai de cinste la mese, care se rugau la 

colţurile uliţelor ca să fie văzuţi, care umblau după slavă deşartă, după slava care vine de la 

oameni şi nu o caută pe cea care vine de la Dumnezeu (In. 5, 44). Iar prin „cei de pe urmă” se 

înţeleg atât neamurile care au venit din toate colţurile lumii la credinţă, cât şi cei din popor 

care par cei mai neînsemnaţi, dar primesc în mod simplu credinţa şi o urmează cu toată tăria 

în smerenie, începătorii acestora fiind înşişi Apostolii. Despre aceştia din urmă, sf. ap. Pavel 

scria corintenilor un frumos elogiu în care arăta că lumea-i privea pe Apostoli, pentru 

înălţimea smereniei lor, ca pe „gunoiul lumii” şi „măturătura tuturor” (I Cor. 4, 13), iar 

evreilor le spunea că de sfinţii lui Dumnezeu „lumea nu era vrednică” (Evr. 11, 38). 

 

13) Ceruri noi şi pământ nou: 

Rom. 8, 18-23: 
     18. Căci socotesc că pătimirile 
vremii de acum nu sunt vrednice de 
mărirea care ni se va descoperi. 
     19. Pentru că făptura aşteaptă cu 
nerăbdare descoperirea fiilor lui 
Dumnezeu. 
     20. Căci făptura a fost supusă 
deşertăciunii - nu din voia ei, ci din 
cauza aceluia care a supus-o - cu 
nădejde, 
     21. Pentru că şi făptura însăşi se 
va izbăvi din robia stricăciunii, ca 
să fie părtaşă la libertatea măririi 
fiilor lui Dumnezeu. 
     22. Căci ştim că toată făptura 
împreună suspină şi împreună are 
dureri până acum. 
     23. Şi nu numai atât, ci şi noi, 
care avem pârga Duhului, şi noi 
înşine suspinăm în noi, aşteptând 
înfierea, răscumpărarea trupului 
nostru. 

II Pt. 3, 10-13: 
     10. Iar ziua Domnului va veni ca 
un fur, când cerurile vor pieri cu 
vuiet mare, stihiile, arzând, se vor 
desface, şi pământul şi lucrurile de 
pe el se vor mistui. 
     11. Deci dacă toate acestea se 
vor desfiinţa, cât de mult vi se 
cuvine vouă să umblaţi întru viaţă 
sfântă şi în cucernicie, 
     12. Aşteptând şi grăbind venirea 
zilei Domnului, din pricina căreia 
cerurile, luând foc, se vor nimici, 
iar stihiile, aprinse, se vor topi! 
     13. Dar noi aşteptăm, potrivit 
făgăduinţelor Lui, ceruri noi şi 
pământ nou, în care locuieşte 
dreptatea. 
 

Apoc. 21, 1-7: 
     1. Şi am văzut cer nou şi pământ 
nou. Căci cerul cel dintâi şi 
pământul cel dintâi au trecut; şi 
marea nu mai este. 
     2. Şi am văzut cetatea sfântă, 
noul Ierusalim, pogorându-se din 
cer de la Dumnezeu, gătită ca o 
mireasă, împodobită pentru mirele 
ei. 
     3. Şi am auzit, din tron, un glas 
puternic care zicea: Iată, cortul lui 
Dumnezeu este cu oamenii şi El va 
sălăşlui cu ei şi ei vor fi poporul 
Lui şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. 
     4. Şi va şterge orice lacrimă din 
ochii lor şi moarte nu va mai fi; nici 
plângere, nici strigăt, nici durere nu 
vor mai fi, căci cele dintâi au 
trecut. 
     5. Şi Cel ce şedea pe tron a 
grăit: Iată, noi le facem pe toate. Şi 
a zis: Scrie, fiindcă aceste cuvinte 
sunt vrednice de crezare şi 
adevărate. 
     6. Şi iar mi-a zis: Făcutu-s-a! Eu 
sunt Alfa şi Omega, începutul şi 
sfârşitul. Celui ce însetează îi voi 
da să bea, în dar, din izvorul apei 
vieţii. 
     7. Cel ce va birui va moşteni 
acestea şi-i voi fi lui Dumnezeu şi 
el Îmi va fi Mie fiu 
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 Am pus în paralel aceste locuri pentru a arăta şi realitatea materială a Împărăţiei: 

aceasta va fi un loc în care toate vor fi străluminate de Duhul Sfânt. Dar nu un loc izolat de 

altele, care-şi vor continua existenţa ca şi până acum, ci unicul mod de existenţă. De aceea, 

stihiile care ţin acum lumea, „vor fi aprise şi se vor topi”. Nu va mai exista loc în care 

Dumnezeu să nu fie „toate în toţi” (I Cor. 15, 28), de aceea cei care nu s-au pregătit pentru 

acea Împărăţie veşnică din timpul acestei vieţi trecătoare, nu-şi vor mai găsi loc acolo ci vor fi 

în „întunericul cel mai din afară”. Este greu de închipuit ce înseamnă acest întuneric şi ce 

înseamnă să fie în afară: cu siguranţă va fi şi un întuneric existenţial. 
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Înţelegi tu, oare, ce citeşti? 
Cum aş putea-o, dacă nu mă va călăuzi cineva? 
(Fapt. 8, 30-31) 

 
4. Înţelesurile şi mesajul Împărăţiei Cerurilor 

 

 După ce am lămurit problema ocurenţei semantice şi am explicat locurile scripturistice 

în care se vorbeşte despre Împărăţie, este utilă o sistematizare a înţelesurilor care emană din 

acest concept. 

 Un prim indiciu ni-l dă ÎPS Bartolomeu Anania într-o admirabilă serie de 4 cateheze 

liturgice55, definind Împărăţia Cerurilor ca o realitate unică în trei ipostaze: liturgică, aurorală 

şi plenară. Frumuseţea cuvântului marelui ierarh merită citarea pe larg: 

 „ În acest context, Liturghia se află în centrul Bisericii. Ea este partea cea mai nobilă 

a Împărăţiei Cerurilor, aşa cum duhul omului este partea cea mai nobilă a sufletului său. 

Dacă mă întrebaţi care este relaţia dintre Liturghie şi Biserică, vă răspund printr-un exemplu 

plastic de o mare frumuseţe şi adâncime, dar nu înainte de a vă da cheia înţelegerii. Se ştie că 

simbolul cel mai adecvat şi mai cuprinzător al Bisericii este corabia. Prefigurarea lui se află 

în corabia lui Noe, din vremea potopului, a cărei menire era aceea de a pluti pe deasupra 

apelor şi de a-i mântui (adică de a-i salva) de la moarte pe cei ce se aflau înăuntru. Neavând 

ţintă, nu avea nici cârmă. Corabia Bisericii are aceeaşi menire, de a-i mântui pe cei ce se 

află într-însa. Ea pluteşte pe oceanul istoriei şi se îndreaptă spre sfârşitul acesteia, adică spre 

„limanul neînviforat”, unde Împărăţia lui Dumnezeu se împlineşte prin ultimii sosiţi şi intră 

în veşnicie. Având o ţintă, are şi cârmă. Şi acum exemplul. În Mânăstirea Hurezi, şi anume în 

pridvorul bisericii-bolniţă, poate fi văzută următoarea scenă, zugrăvită pe la începutul 

secolului XVIII: pe apa unui fluviu pluteşte o corabie cu vâsle. În spate, la cârmă, Iisus 

Hristos. În faţă, la proră, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Pe laturi, trăgând la lopeţi, cuvioşii 

părinţi. Pe mal, capii ereticilor, cu nişte cârlige lungi în mâini, străduindu-se s’o agaţe şi s’o 

abată din drum. În mijlocul corăbiei, pe un podium, o masă. În jurul mesei, preoţi şi arhierei 

în odăjdii. Pe masă, o cutie mică, în care poate fi uşor recunoscut un chivot în care se 

păstrează, de obicei, Sfânta Euharistie, adică Trupul şi Sângele Domnului. Aşadar, în aceeaşi 

navă, Hristos istoric şi Hristos euharistic. Corabia este Biserica, adică Împărăţia Cerurilor 

în devenire, iar în mijlocul ei se află Liturghia, adică Împărăţia Cerurilor, statică şi dinamică 

în acelaşi timp, oferind pregustarea celei finale, desăvârşite şi veşnice. 

                                                 
55 ÎPS Bartolomeu Anania, arhiepiscopul Clujului, Cartea deschisă a Împărăţiei. O însoţire liturgică pentru 
preoţi şi mireni, EIBMBOR, Bucureşti, 2007, p. 14-21. 
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 Cu toate acestea, între Împărăţia de aici şi cea din veşnicie mai există una, 

intermediară, pe care o numim rai sau paradis. 

 Din învăţătura Bisericii cunoaştem adevărul despre două judecăţi: judecata 

particulară, îndată după moartea fiecărui om, căreia îi sunt supuse sufletele despărţite de 

trup, şi judecata universlă (sau Judecata de Apoi), de la sfârşitul veacurilor, căreia îi vor fi 

supuse atât sufletele cât şi trupurile, reunite prin învierea obştească. 

 Între aceste două judecăţi se petrece viaţa sufletelor celor repauzaţi, a fiecăruia după 

credinţa şi faptele lui; sufletele celor buni sunt duse de îngeri în rai (numit metaforic şi 

„sânul lui Avraam”), iar ale celor răi merg în iad (numit metaforic şi „focul Gheenei”). […] 

 Acum, ca să revin la ideea principală, e de ajuns să vă spun că, deşi sufletul a intrat în 

veşnicie, raiul în sine nu este veşnic, avându-şi începutul în momentul istoric al învierii 

Domnului şi sfârşitul în momentul istoric al învierii obşteşti. 

 Aşadar, dinamica Împărăţiei Cerurilor cunoaşte trei ipostaze, care ar putea fi numite 

� liturgică, 

� aurorală, 

� plenară. 

Dar, repet, nu sunt trei împărăţii, ci una singură în trei ipostaze. 

În dorinţa de a oferi înţelegerii voastre o cale de acces către corabia alegorică despre 

care v-am vorbit, aş încerca să vă înfăţişez cele trei ipostaze ale Împărăţiei Cerurilor în felul 

următor: 

1) Oamenii din Împărăţia liturgică se află pe puntea navei, unde s-au îmbarcat prin 

botez şi unde rămân pe toată durata vieţii lor. Angajaţi pe scara staturilor morale, unii mor 

în stare de sfinţenie, alţii rămân pe treptele inferioare, în timp ce alţii se pot prăbuşi în 

prăpastie chiar de pe penultima treaptă. În acest sens vă recomand să contemplaţi, când aveţi 

prilejul, scara de pe peretele nordic al bisericii din Mânăstirea Suceviţa. 

2) Prin moartea trupească, fiecare om trece în Împărăţia aurorală, care e de natură 

pur spirituală. Acolo se petrece judecata particulară a fiecăruia, prin care se face o primă 

selecţie: sufletele celor drepţi se înalţă de pe punte în rai, ca nişte păsări odihnite în văzduhul 

luminos al pânzelor şi catargelor, fiecare la măsura vredniciei sale (sau, cine ştie? poate că, 

prin vrerea lui Dumnezeu, sfinţii şi cei mai buni dintre cei drepţi îşi iau de aici zborul către 

limanul cel neînviforat, unde vor începe să populeze viitoarea Împărăţie plenară, în 

aşteptarea rugătoare a celor de după ei), în timp ce păcătoşii se coboară în iad, în adâncurile 

calei, unde duc o existenţă mucedă, vâscoasă, larvară, fiecare la măsura ticăloşiei lui. Prin 

temporalitatea lor, însă, în amândouă se pot produce schimbări de statut moral, aşa cum vom 
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vedea când voi ajunge să vorbesc despre rugăciunile Bisericii pentru cei adormiţi. Aceste 

rugăciuni le oferă aurora (zorile) Împărăţiei plenare. 

3) Ajunsă la capătul călătoriei, nava îi va preda lui Dumnezeu întreaga încărcătură, 

atât pe viii ce se vor afla atunci pe punte, cât şi pe morţii din susul şi din josul acesteia, 

pentru ca sufletele unite – sau reunite – cu trupurile transfigurate prin înviere să se supună 

Judecăţii de Apoi, în urma căreia se va constitui, definitivă şi veşnică, Împărăţia plenară.”  

Prin ideile expuse mai sus, autorul se înscrie în curentul ce promovează o diferenţiere 

între Rai şi Împărăţia cerurilor. Diferenţa apare ca o consecinţă a caracterului dinamic al 

Împărăţiei, acela de devenire, evidenţiat în câteva din pildele de mai sus. Există si o diferenţă 

ontologică, dar nu îmi propun să adâncesc acest aspect aici, ea putând face obiectul unei 

lucrări de spiritualitate, eu rezumându-mă la aspectele de exegeză. 

Deocamdată, deoarece gândirea mundană (şi mai ales cea neoprotestantă) tinde să 

asemene Împărăţia cu un simplu loc unde fiinţele duc o viaţă precum cea de pe pământ dar 

eliberată de griji, voi valorifica versetele sistematizate în subcapitolele 3.1. şi 3.3. şi voi 

extrage ideile principale care conturează Împărăţia Cerurilor căci, precum vom vedea, 

înţelesurile sunt multiple şi Împărăţia este mai mult decât un simplu loc. 
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4.1. Împărăţia Cerurilor descrisă ca loc 

 

 Un prim înţeles şi cel mai facil este acela de loc. Afirmaţii precum „vameşii şi 

desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăţie” sau „cei blânzi vor moşteni pământul”, 

ori „în casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt” sunt relevante în acest sens. 

 Aşa cum am văzut la pilda semănătorului, Împărăţia începe de pe pământ. Pilda 

neghinei asemuieşte Împărăţia cu o „jitniţă” (l ăcaş, cămară) a Domnului. 

 Intrarea în Împărăţie se face printr-o judecată universală a oamenilor şi numai cei buni 

vor intra (pilda năvodului). Întrucât nu este nimeni fără de păcat, ca să trecem de judecată ni 

se cere o condiţie minimă: să iertăm celor care ne greşesc (pilda slugii care datora zece mii de 

talanţi). Aşa vom afla noi înşine iertarea, în dar. Pentru ceilalţi, mai ales pentru cei care vor să 

fie ucenicii lui Hristos („comunitatea mesianică în sânul căreia trebuia să se efectueze 

reparaţia finală” 56), există şi un avertisment de mare primejdie, redat de imaginea sării 

aruncată în drum şi a celor doi bărbaţi care îşi construiesc case pe temelii diferite: unul pe 

nisip şi altul pe piatră. Apele mari (necazurile) vor veni, vor izbi cu duritate în fiecare, dar va 

rămâne doar cel întemeiat pe piatra Hristos.  

 Calea pe care se ajunge la Împărăţie: Hristos. Dacă Împărăţia nu este din lumea 

aceasta, nici calea către ea nu este din lumea aceasta, ci este o cale spirituală. Hristos ni se 

face cale prin pilda de jertfă a vieţii Sale pentru dragostea de oameni şi din ascultarea 

iubitoare şi desăvârşită de voia Tatălui Său. Deci calea este Crucea, pe care fiecare trebuie să 

o ridice în fiecare zi (pilda celor doi fii). 

 A cui este Împărăţia, numai a evreilor? A fost iniţial pentru evrei, ca întâi chemaţi. 

Dar după ce mare parte din ei s-au lepădat cu voia, Împărăţia s-a deschis şi neamurilor (pilda 

lucrătorilor celor răi, a nunţii fiului de împărat şi a cinei celei mari). 

 Timpul venirii Împărăţiei: poate fi îndepărtat, la împlinirea semnelor vremii (pilda 

smochinului), dar şi foarte apropiat – acum – prin faptul că omul are un timp foarte scurt la 

îndemână (durata vieţii sale) pentru a-şi lucra intrarea în Împărăţie. Degeaba Împărăţia va fi 

peste câteva mii de ani de la venirea Mântuitorului, dacă omul are o viaţă de doar câteva zeci 

de ani pe care o risipeşte şi face nimic pentru a se învrednici de Împărăţie. Miile de ani care 

se scurg ulterior nu mai au nicio relevanţă pentru el căci a murit şi de unde se află nu mai 

poate lucra nimic. De aceea îndemnul „pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor” are 

şi această nuanţă: „nu fiţi trândavi, acum aveţi şansa să lucraţi ca să intraţi în Împărăţie, nu o 

                                                 
56 Joachim Jeremias, op. cit., p. 208. 
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pierdeţi gândindu-vă că va fi mult până la sfârşitul lumii, căci viaţa voastră este scurtă şi doar 

acum puteţi face ceva”. Valoarea pocăinţei şi vremelnicia ei o înţelesese şi dreptul David care 

prorocea astfel: „Nu este întru moarte cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad cine Te va lăuda 

pe Tine? Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile 

mele aşternutul meu voi uda” (Ps. 6, 5-6). Este vorba de aceeaşi chemare „astăzi!” a Duhului 

Sfânt pe care o evoca Sf. Ap. Pavel evreilor: „Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui, nu vă 

învârtoşaţi inimile voastre, ca la răzvrătire în ziua ispitirii din pustie” (Evr. 3, 7-8). 

 Tot referitor la timpul venirii Împărăţiei, Andrei Pleşu observa că există o dualitate 

care pare a sfâşia fiinţa omului, nevoit să trăiască pe două dimensiuni temporale: timpul 

cotidian, ritmic şi previzibil, şi timpul eshatologic, insesizabil şi neaşteptat. De aceea se cere 

celui care aşteaptă „o virtute rară şi subtilă: virtutea de a trăi simultan în timp şi în afara lui, în 

certitudinea imediatului şi în incertitudinea perspectivei ultime, în liniştea funcţională a 

cotidianului şi în neliniştea zilei de pe urmă”.57 Soluţia întrevăzută de autor nu ţine de o 

genialitate a individului, dimpotrivă: ţine de umilitatea aşteptării. Individul nu trebuie să se 

instaleze confortabil în viaţa curentă, ci să fie „trecător”. 

 Sintagma „cer nou şi pământ nou” (Apoc. 21, 1) arată că Împărăţia va fi un loc de o 

realitate ontologică total diferită faţă de ceea ce trăim noi. Pe lângă că nu putem trăi acum 

ceea ce vom trăi atunci, nici măcar nu ne putem imagina cum va fi acolo. Putem, cel mult, să 

înţelegem că este şi un loc, dar şi o existenţă deplin spiritualizată, aşa cum se va vedea din 

cele ce urmează. 

                                                 
57 Andrei Pleşu, op. cit., pp. 150-151. 
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4.2. Împărăţia Cerurilor descrisă ca stare sufletească; existenţa deplin  

spiritualizat ă 

 

 Împărăţia Cerurilor nu este doar o realitate exterioară (un loc, precum s-a arătat mai 

devreme) ci şi una interioară. Suportul pentru această afirmaţie îl constituie afirmaţia 

„împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Lc. 17, 21). 

În acest context putem defini câteva aspecte: 

-A)  Împărăţia este o stare de fericire, care în lumea aceasta este progresivă, iar în veşnicie 

va fi deplină. Devenirea este sugerată de pildele semănătorului, a grăuntelui de muştar, a 

aluatului şi pilda bobului de grâu care creşte spic). Fericirea de acolo nu o putem simţi acum, 

fiind peste putinţa firii noastre. Dar ni s-a dat ca un indiciu evenimentul care bucură cel mai 

mult oamenii aici pe pământ: starea de petrecere de la o nuntă (pilda nunţii fiului de împărat, 

pilda celor zece fecioare). 

-B)  Împărăţia este incompatibilă cu păcătoşenia. În primul rând cei care duceau poporul 

înspre păcate erau certaţi – arhiereii, fariseii şi învăţătorii de lege – pentru făţărnicia lor 

(devenită proverbială şi numită mai târziu chiar „fariseism”). Toate poruncile trebuie 

împlinite din tot sufletul, cu toată convingerea, nu doar pe dinafară. Apoi, şi poporul era 

mustrat căci chemarea în Împărăţie se făcea prin chemarea la pocăinţă şi la fapte pe măsură. 

Deci nu există o ordine de intrare condiţionată de ierarhia omenească, ci de graba şi râvna cu 

care fiecare lucrează faptele bune ale credinţei. Oamenii sunt datori să se lucreze cu sârguinţă 

pentru intrarea în Împărăţie încă din timpul vieţii pământeşti (pilda lucrătorilor tocmiţi la vie, 

pilda talanţilor şi a minelor). Preţul acestei lucrări este însăşi intrarea în Împărăţie, viaţa 

veşnică şi fericită care ni se va da acolo. Iar roadele lucrului nostru, cu care ne vom prezenta 

în faţa lui Dumnezeu, sunt faptele noastre bune, care vor fi pentru noi ca un veşmânt alb 

(pilda nunţii fiului de împărat). De aceea, în multe locuri Împărăţia mai este numită şi „viaţă” 

sau „viaţa veşnică”. 

 

-C) Împărăţia este o relaţie de comuniune, între fiinţele raţionale create şi între acestea şi 

Dumnezeu. Fericirea lumii acesteia nu este totuna cu fericirea celor care se nevoiesc pe calea 

strâmtă a Împărăţiei. Prima este o amăgire, un chip al lumii care curând va trece, iar cea de-a 

doua este o lepădare de sine şi o comuniune cu Dumnezeu care începe încâ de aici, apoi se 

continuă şi se desăvârşeşte în veşnicie la nivele imposibil de imaginat pentru noi, în starea 

căzută a firii în care ne aflăm. Aceeaşi fire căzută ne face să vedem fericirea sfinţilor ca o 
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mare suferinţă, de aceea puţini sunt cei care o caută şi o află (pilda mărgăritarului de mare 

preţ, pilda comorii ascunsă în ţarină). Fericirile, enumerate în Predica de pe Munte, ne arată că 

uneori lepădarea de sine poate merge până la lepădarea vieţii pentru a-L mărturisi pe Hristos. 

 

 Multe subtilităţi ne dezvăluie răspunsul dat de Hristos saducheilor veniţi să-L 

ispitească prin pilda celor şapte fraţi care au avut pe rând aceeaşi soţie (Lc. 20, 34-36). După 

ce le arată că nu ştiu nimic din scripturi despre înviere şi despre viaţa viitoare, în care nici nu 

credeau, le dă câteva preţioase informaţii care pot fi grupate antitetic între lumea actuală şi 

lumea veşnică (foarte asemănătoare cu cea îngerească): 

- veacul acesta (când curge timpul normal) / veacul acela (când nu va mai exista timp); 

- oamenii se însoară / oamenii nu se mai însoară; 

- oamenii mor / oamenii nu mai pot să moară, căci sunt fii ai învierii. Această din urmă 

afirmaţie este de o gravitate maximă: veşnicia există şi vine peste noi, deci problema nu se 

pune dacă vom fi nemuritori, ci cum ne vom raporta la această stare: vom fi alături de 

Dumnezeu sau lepădaţi în nonsensul existenţial. 

 Deci va fi o existenţă deplin spiritualizată. Pentru foarte puţini ea începe încă de aici, 

de pe pământ, adică pentru cei care ating sfinţenia fiind încă în trup. Ei gustă din modul de 

viaţă îngeresc şi primesc unele daruri spirituale care pot influenţa şi lumea înconjurătoare. 

Pentru ceilalţi, care se vor învrednici de Împărăţie, existenţa spiritualizată începe din Rai, 

unde se vor afla doar cu duhul, şi se va continua plenar în Împărăţia Cerurilor după ce-şi vor 

primi trupurile înapoi (după Parusie). Este util să reamintim cuvinele Sf. Ap. Pavel: „Sunt şi 

trupuri cereşti şi trupuri pământeşti; dar alta este slava celor cereşti şi alta a celor 

pământeşti. Alta este strălucirea soarelui şi alta strălucirea lunii şi alta strălucirea stelelor. 

Căci stea de stea se deosebeşte în strălucire. Aşa este şi învierea morţilor: Se seamănă 

(trupul) întru stricăciune, înviază întru nestricăciune; se seamănă întru necinste, înviază întru 

slavă, se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere; se seamănă trup firesc, înviază trup 

duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este şi trup duhovnicesc” (I Cor. 15, 40-44). 

Ne punem întrebarea: cum poate fi Împărăţia Cerurilor definită spaţial (ca „loc”) 

pentru sufletele deplin libere, pline de puterea dumnezeiască de a se muta oriunde 

instantaneu? Acum sufletul împrumută din trăsăturile trupului: se simte limitat, neputincios, 

inert, stricăcios. Dar după învierea morţilor în Împărăţia Cerurilor, după ce vor fi unite iarăşi 

cu trupurile, sufletele le vor strălumina, iar trupurile vor primi proprietăţi sufleteşti: 

nestricăcioase, pline de slavă, armonioase, posibil de mutat oriunde instantaneu şi chiar 

prezente simultan în mai multe locuri, după dorinţa omului. Totul se va face prin puterea 



 65 

dumnezeiască împărătăşită generos omului, în măsura în care se face şi el capabil de a o primi 

încă din această viaţă. Deci spaţialitatea nu ne mai circumscrie, nu ne mai limitează, nu ne 

mai defineşte (nici temporalitatea), ci ea va fi definită de către om: în loc să spunem „casa 

este locul unde familia se adună”, vom simţi că „atunci când familiase hotărăşte să se adune, 

se formează o casă”. Spaţialitatea va fi doar ca o amintire a vechii existenţe. 
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4.3. Împărăţia Cerurilor întruchipat ă de o Persoană 

 

 Împărăţia mai este, în lumea aceasta, şi însuşi conţinutul mesajului transmis prin 

Apostoli, adică Evanghelia adusă de Hristos. Marele exeget creştin Origen arăta că „prin 

împărăţia lui Dumnezeu se înţelege starea fericită a unui suflet condus de raţiune şi îndrumat 

de sfaturi înţelepte, cu alte cuvinte, împărăţia lui Dumnezeu înseamnă cuvintele mântuitoare 

adresate ascultătorilor, precum şi faptele bune izvorâte din dreptate. În schimb, orice păcătos 

este chinuit de stăpânitorul acestui veac, căci toţi păcătoşii sunt robii acestui veac rău, dacă nu 

se lasă în grija Celui care <<s-a dat pe Sine pentru păcatele noastre>>, ca să ne scoată din 

acest veac viclean [...]”.58 

 La aceeaşi părere ajunge şi exegeza modernă. Spre exemplu J. Jeremias considera 

faptele pilduitoare (acţiunile parabolice) ale lui Hristos ca fiind acţiuni kerigmatice, că 

Mântuitorul nu doar a proclamat învăţătura Sa ci a şi trăit-o, întruchipând-o în persoana Sa. 

„Iisus nu numai că rosteşte mesajul Împărăţiei lui Dumnezeu, ci El însuşi este mesajul”59. 

 În mediul catolic, fostul papă - Benedict al XVI-lea – relua această identificare, 

numind-o „dimensiunea cristologică ascunsă” a Împărăţiei. „Iisus însuşi este împărăţia; 

împărăţia nu este un lucru, un spaţiu de autoritate precum împărăţiile pământeşti. Este 

persoană: El este”60. Referindu-se la semnele Împărăţiei, care îl confirmă pe Hristos ca un 

împlinitor al profeţiilor, un alt teolog occidental – Armand Puig – observa că „semnele 

exprimă Împărăţia, o cristalizează, o configurează, o explicitează. […] Fără aceste semne 

surprinzătoare şi extraordinare, mesajul Împărăţiei ar rămâne incomplet, golit de 

concreteţe”61. 

 Uneori, Hristos pare că disociază Împărăţia de persoana Sa (In. 14, 2), alteori 

identifica Împărăţia cu sine (Mat. 12, 28 şi Lc. 11, 20). El este şi Împăratul şi împărăţia. De 

aceea, prin lumina celor arătate mai sus de către Origen, sf. Marcul Ascetul a făcut afirmaţia 

că “Domnul este ascuns în poruncile sale. Şi cei ce-L caută pe El Îl găsesc în măsura 

împlinirii lor” 62. Este vorba de o trăire mistică, de o adeverire a prezenţei personale a 

Mântuitorului în interiorul celui care-L urmează împlinindu-I poruncile. Dar aceasta este şi 

comuniunea cu a treia Persoană a dumnezeirii – Duhul Sfânt, relaţie numită de Sf. Ap. Pavel 

                                                 
58 Origen, scrieri alese, partea a II-a, în col. PSB, vol. 7, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, p. 252. 
59 Joachim Jeremias, op. cit., p. 267. 
60 Card. Joseph Ratzinger – papa Benedict al XVI-lea – Isus din Nazaret, traducere din limba germană de 
Alexandru Mihăilescu, Editura Rao International Publishing Company, Bucureşti, 2010, p. 57. 
61 Armand Puig, Iisus, un profil biografic, Editura Meronia, Bucureşti, 2006, pp. 390-391. 
62 Filocalia, vol. I, ediţia a II-a, traducere de pr. prof. D. Stăniloae, Institutul de Arte Grafice „Dacia Traiană” 
S.A., Sibiu, 1947, p. 247. 
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“arvună” a Împărăţiei. Duhul Sfânt va fi cel Care ni-L va face deplin prezent în noi pe Hristos 

în Împărăţia Cerurilor, dar nu numai în oameni, ci în toate fiinţele raţionale create. Deci 

Hristos va fi toate în toţi. 

 Acelaşi Origen, citat mai devreme, comentând rugăciunea domnească, arăta că cererea 

„vie împărăţia Ta” este o dorinţă de a vedea pe Dumnezeu sălăşluindu-se în inimile noastre63. 

Putem observa că întreaga rugăciune poate fi de fapt privită ca o unică cerere de împărăţire 

sub diverse aspecte: filiaţie, sfinţire, sălăşluirea Duhului în inimă, preamărire, împărtăşire, 

iertare, răbdare, mântuire. 

 

                                                 
63 PSB 7, op. cit., p. 251. 
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4.4. Împărăţia Cerurilor întruchipat ă în poporul ales 

 

 Un alt înţeles al termenului Împărăţia Cerurilor pe care îl desprindem din kerigma 

apostolică este acela de popor al lui Dumnezeu. Aşa cum arătam mai sus când analizam 

ocurenţele (supra, subcap. 3.1.), există şi alţi termeni care au acelaşi înţeles cu cel al 

Împărăţiei lui Dumnezeu, cum ar fi Noul Israel sau Ierusalimul cel de sus. 

 Fără a mai face o exegeză a sintagmelor omonime celei de Împărăţie a Cerurilor, 

sprijin afirmaţia de mai sus cu câteva locuri din Cartea Apocalipsei: 

- “Şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi ai lui Dumnezeu şi Tatăl Său, Lui fie slava 

şi puterea, în vecii vecilor. Amin!” (Apoc 1:6); 

- “Şi i-ai făcut Dumnezeului nostru împărăţie şi preoţi, şi vor împărăţi pe pământ.” 

(Apoc 5:10). 

 Se observă că împărăţia semnifică preoţia, adică o slujire adusă Împăratului Iisus 

Hristos. Ecumenicitatea poporului ales este reliefată de două numere simbolice având baza în 

doisprezece: 12 seminţii ale lui Israel şi cei 144.000 de pecetluiţi (de 12 ori câte 12.000, miile 

fiind cei care nu mai pot fi număraţi din cauza mulţimii lor). Aceşti pecetluiţi vor fi în număr 

deplin la sfârşitul veacurilor, adică toţi credincioşii din toate neamurile pământului şi din toate 

vremurile. 

 Interpretând astfel, descoperim dimensiunea eclezială a Împărăţiei Cerurilor, care pe 

pământ se concretizează în Biserică. Biserica este privită “ca o împlinire a împărăţiei lui 

Dumnezeu în interiorul istoriei”64. Pilda ucenicilor care Îi pot fi fraţi, surori şi maici ale 

Domnului (Mat. 12, 46-50) – adică cei care fac voia Tatălui ceresc – arată elocvent că toţi cei 

care primesc Cuvântul sunt înrudiţi. Împărăţia este şi o uriaşă familie a celor care, după 

îndemnul Maicii Domnului spus în Cana Galileii, ascultă de Hristos. Ei vor transfigura 

întreaga creaţie, care suspină acum aşteptând descoperirea fiilor (Rom. 8, 22). 

 

                                                 
64 Papa Benedict al XVI-lea, op. cit., p. 58. 
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Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a 
trimis. De vrea cineva să facă voia Lui, va 
cunoaşte despre învăţătura aceasta dacă este de 
la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine 
Însumi. (In. 7, 16-17) 

 

5. Încheiere 

 

 Împărăţia lui Dumnezeu este o realitate despre care noi, după două milenii de 

teologie sistematică, ştim mai puţin decât tâlharul de pe cruce, afirma ÎPS Bartolomeu 

Anania la începutul ciclului de cateheze liturgice ţinut în 200465. Mergând pe aceeaşi linie de 

gândire, am afirmat în introducerea lucrării că în spaţiul românesc găsim foarte puţine scrieri 

pe această temă, în comparaţie cu occidentul protestant şi catolic. Nu înseamnă că ei sunt mai 

buni cunoscători decât noi ai acestei realităţi, ba aş îndrăzni să afirm contrariul întrucât 

ortodoxia pune accent pe trăirea mistică şi liturgică a legăturii cu Dumnezeu. Dar iarăşi, nu 

înseamnă că noi trebuie să tăcem până la capăt. Aşa cum Sf. Arhidiacon Ştefan a strigat „iată, 

văd cerurile deschise!”, aşa cum părinţii filocalici au scos din vistieria lor cea bună şi ne-au 

lăsat memorabile consemnări ale trăirilor în slava lui Dumnezeu şi a modului cum se ajunge la 

aceasta, aşa şi generaţia noastră este chemată să dea o mărturie vie despre realitatea 

Împărăţiei, ca văzând ceilalţi această Lumină, să o urmeze pe Ea. 

 Fără o trăire autentică, toate scrierile sistematice – fie ele occidentale sau răsăritene – 

sunt doar cuvinte goale, aramă sunătoare şi chimval răsunător. Fie ca Domnul Iisus Hristos să 

ne dea să gustăm şi să vedem că bun este Domnul, potolind foamea şi setea cea de nepotolit 

după Cuvântul Domnului a celor ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate. Amin ! 

                                                 
65 ÎPS Bartolomeu Anania, op. cit, p. 14. 
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