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ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU 
 

 
Împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi 
cei ce se silesc pun mâna pe ea. (Mat. 11, 12) 

 
1. Argument 

 

 După ce în prima parte a lucrării m-am străduit să identific multiplele valenţe ale 

acestei sintagme – Împărăţia Cerurilor sau Împărăţia lui Dumnezeu – ceea ce dădea lucrării 

un caracter mai degrabă scolastic, în prezenta parte voi continua cu o parte practică pornind 

tocmai de la mărturiile Scripturii: cum şi când intrăm în Împărăţia Cerurilor? 

 Deşi voi folosi pe alocuri şi mărturii patristice sau ascetico-mistice, totuşi nu-mi 

propun să fac un florilegiu de texte sau un inventar de procedee „tehnice”. Clasificări ale 

patimilor aduse de duhurile răutăţii, care se opun intrării omului în comuniune cu Dumnezeu, 

precum şi remediile lor sunt făcute deja de secole de tradiţia isihastă, spre exemplu în 

binecunoscuta lucrare a sf. Ioan Casian Despre aşezămintele mănăstireşti şi despre 

tămăduirile celor opt păcate principale1. În schimb, îmi propun să identific unele seminţe ale 

lucrării practice de silinţă către Împărăţie care sunt împrăştiate prin tot Noul Testament, 

specifice Bisericii primare, seminţe care au germinat mai târziu în bogata tradiţie a părinţilor 

pustiei şi apoi a monahismului de până în zilele noastre. 

 De ce recursul la Biserica primară? Poate pentru că este o atracţie şi o nostalgie faţă de 

intensitatea cu care lucra Duhul Sfânt în şi prin membrii ei, intensitate neegalată de atunci. 

Este o dorinţă de a descoperi, chiar şi în parte, ce simţeau oamenii de atunci, cum trăiau ei 

iminenţa instaurării Împărăţiei Cerurilor, febra parusiei, dar şi comuniunea cu Hristos cel 

răstignit, înviat şi înălţat la ceruri. 

 Trăim vremuri de continuă slăbire a credinţei, de continuă stingere a căldurii Duhului 

în oameni. În urmă cu circa 3 secole sfântul Nil Cavsocalivitul2 spunea că primii creştini şi 

părinţii pustiei (Antonie, Pavel Tebeul, Pahomie ş.a.) erau ca flacăra, apoi generaţiile de 

monahi din vremea sfinţilor Eftimie, Savva sau Theodosie au fost precum cărbunii aprinşi, 

următoarele ca jăraticul, iar cei de acum se aseamănă cu spuza cea amestecată cu cenuşa care 

                                                 
1 Sfântul Ioan CASIAN, în Părinţi şi scriitori bisericeşti, vol. 57, Scrieri alese. Aşezămintele mănăstireşti şi 
convorbiri duhovniceşti, EIBMBOR, Bucureşti, 1990, pp. 67-108 şi în Filocalia, vol. 1, trad. pr. prof. dr. 
Dumitru Stăniloae, Institutul de Arte Grafice „Dacia Traiană” S.A., Sibiu, 1947, pp. 97-123. 
2 Sfântul NIL Izvorâtorul de Mir, Minunile, vedeniile şi cuvintele preacuviosului părintelui nostru Nil – 
Izvorâtorul de Mir, Cavsocalivitul, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 253. 
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rămâne de la cărbunii cei aprinşi. Iar în vremurile din urmă, profeţea acelaşi sfânt, până şi 

spuza se va stinge. 

 Biserica ne învaţă prin vocea dogmatiştilor că există o unitate de fiinţă şi de simţire 

între generaţiile trecute şi cele prezente. Această unitate o simţim şi lăuntric, cei care ne 

rugăm pentru repausaţi în slujbele Bisericii. În concluzie, această lucrare este un demers al 

reconectării la perioada naşterii şi formării Bisericii apostolice, în căutarea unei înnoiri a 

Duhului şi în noi – cei aflaţi la două milenii de primii creştini. Fie ca acelaşi Duh Sfânt care a 

lucrat prin ei să ne lumineze şi nouă inimile şi să ni le reînfierbânte spre cunoaşterea lui 

Dumnezeu ! 
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2. Terminologie specifică 

 

 Înainte de a purcede la aprofundări, să observăm legătura dintre Împărăţia Cerurilor 

(gr. ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν) sau Împărăţia lui Dumnezeu (βασιλείαν τοῦ θεοῦ) şi alte noţiuni, 

cum ar fi cea de Rai, Eden, viaţă, viaţă veşnică ş.a.m.d. 

 O analiză a ocurenţelor am făcut deja în cap. 3.1 al tezei de licenţă, unde observam că 

termenul împărăţie apare de 162 de ori în tot Noul Testament3, din care mai mult de 95% din 

apariţii se referă la Împărăţia eshatologică. Studiul a evidenţiat patru înţelesuri principale ale 

sintagmei din Noul Testament: Împărăţie materială (spaţială), Împărăţie spirituală, relaţia cu 

Hristos prin împlinirea poruncilor Sale şi comuniunea cu Duhul lui Dumnezeu. De aceea în 

cuprinsul acestei lucrări, când mă voi referi la Împărăţia lui Dumnezeu chiar şi în forma 

prescurtată (Împărăţie), voi majuscula termenul pentru a-l deosebi de o împărăţie condusă de 

oameni, lumească. Totodată, voi opera o distincţie între Împărăţia accesibilă nouă încă de 

acum în dimensiunea sa duhovnicească şi Împărăţia eshatologică ce presupune o instaurare 

plenară prin venirea lui Hristos în slavă, învierea morţilor şi Judecata de Apoi. 

 Deşi există exegeţi în zona protestantă care pretind că sunt diferenţe temporale între 

Împărăţia lui Dumnezeu şi Împărăţia Cerurilor, prima instaurându-se progresiv în planul 

lumesc până la Parusie şi a doua după Parusie4, se observă cu lejeritate că Împărăţia Cerurilor 

este un termen preferat de evanghelistul Matei, iar Împărăţia lui Dumnezeu de Luca şi Marcu, 

dar şi de autorii epistolari. Matei nu menţionează niciodată in terminis Împărăţia lui 

Dumnezeu, iar Luca niciodată Împărăţia Cerurilor. Pe lângă argumentul lingvistic5 că această 

terminologie 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), există şi argumentul kerygmatic: ambii evanghelişti vestesc 

apropierea aceleiaşi Împărăţii, cea eshatologică, neputându-se admite că vor fi două Împărăţii 

diferite acţionând simultan. Altfel, ar fi o dezbinare şi s-ar împlini spusa Mântuitorului „Dacă 

o împărăţie se va dezbina în sine, acea împărăţie nu mai poate dăinui” (Mc. 3, 24), adică n-ar 

mai fi o împărăţie veşnică. 

                                                 
3 Ocurenţele termenilor sunt realizate cu programul Bible Works 8.0 pe textul grec al colecţiei BGM. 
4 O prezentare a acestor opinii se găseşte în studiul întocmit de pr. Ilie CHIŞCARI, Împărăţia lui Dumnezeu, 
între aparenţă şi potenţă. Pilda grăuntelui de muştar şi a aluatului, publicat în Studii teologice nr. 2/2008, 
Bucureşti, pp. 84-85. 
5 Cf. pr. prof. C-tin Galeriu în prefaţa la Joachim JEREMIAS, Parabolele lui Iisus, Editura Anastasia, f.a., 
Bucureşti, p. VI, cf. Marie-Emile BOISMARD, A l’aube du christianisme (La începuturile creştinismului), Ed. 
Cerf, Paris, 1998, p. 36 şi cf. Pr. Ilie Chişcari, op. cit., pp. 91-92. 
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 Chiar şi la sf. Maxim Mărturisitorul6 găsim o identitate de substanţă între cele două 

noţiuni şi doar o diferenţă de cugetare: Împărăţia Cerurilor semnifică la sf. Maxim o 

cunoaştere curată a raţiunilor lucrurilor, posibilă în lumea aceasta, iar Împărăţia lui Dumnezeu 

o împărtăşire prin har de bunurile pe care Dumnezeu le are prin fire, posibilă doar după 

sfârşitul lumii. Una este Împărăţia, dar diferit este modul în care o putem cunoaşte. 

 Pe baza analizei planului de idei al fiecărui evanghelist, ne putem da seama că în unele 

locuri, ei se referă la realitatea aceleiaşi Împărăţii folosind sintagme diferite. Acestea vor fi 

analizate în subcapitolul 2.2. 

 

 

2.1. Edenul, Raiul şi Împărăţia Cerurilor 

 

 Trebuie să începem de la o delimitare clară a noţiunilor de Eden, Rai şi Împărăţie. Deşi 

era mai degrabă un demers al dogmaticii să facă acest lucru, tăcerea dogmatiştilor asupra 

acestei distincţii vădeşte ceea ce spunea Al. Schmemann7 că a dispărut din teologia actuală 

tocmai conţinutul kerygmei apostolice, mesajul central al propovăduirii: instaurarea unei 

Împărăţii veşnice a lui Dumnezeu. Sperăm ca provocarea pe care o lansăm din zona exegezei 

să îmbie dogmatiştii la a lua în seamă aceste diferenţieri fine şi a le adânci. 

 Conform Dicţionarului enciclopedic de cunoştinţe religioase, Raiul sau Edenul (în 

ebraică „desfătare” sau „delicii”) este locul în care Dumnezeu i-a aşezat pe primii oameni spre 

a trăi în desfătare şi fericire deplină. Edenul biblic este un loc pe pământ, iar raiul (în slavă, 

„grădină”) este grădina sădită de Dumnezeu în partea de răsărit în Eden, numindu-se Rai sau 

Paradis (în limba persană înseamnă grădină înverzită sau înflorită, iar în ebraică Paradus, cu 

acelaşi înţeles). Acelaşi dicţionar precizează că: 

 
Raiul din Eden nu se confundă cu Cerul, care „e cu totul altceva”, spune Sf. 
Nicodim Aghioritul. Raiul „ceresc”, numit metaforic în iudaism „sânul lui 
Avraam”, este locul în care stau sufletele drepţilor până la Judecata de apoi, şi care, 
de asemenea, se deosebeşte de „Împărăţia cerurilor” unde, conform învăţăturii 
creştine, vor merge sufletele dreptcredincioşilor creştini după Judecata de apoi, 
spre a se bucura de slava şi strălucirea lui Dumnezeu. 8 

                                                 
6 Sf. MAXIM M ărturisitorul, A doua sută a capetelor gnostice, c. 90, în Filocalia sfintelor nevoinţe ale 
desăvârşirii , vol. 2, ediţia a II-a, traducere, introducere şi note de pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Harisma, 
Bucureşti, 1993, p. 211. 
7 Alexandre SCHMEMANN, Euharistia, taina Împărăţiei, trad. pr. Boris Răduleanu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 
1993, p. 48. 
8 Pr. prof. dr. Ene BRANIŞTE şi prof. Ecaterina BRANIŞTE, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, 
Editura Diecezană Caransebeş, 2001, p. 148. 
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 În creştinism, Raiul (τῷ παραδείσω) a devenit acea stare a sufletelor despărţite de trup 

după moarte. Este o stare tranzitorie, de aşteptare a instaurării Împărăţiei. Iar Împărăţia lui 

Dumnezeu este o realitate nouă, inaugurată prin a doua venire a Domnului Iisus Hristos, 

simultană cu învierea generală în trupuri a tuturor oamenilor din toate vremurile spre a primi 

unii viaţa veşnică şi alţii osânda veşnică. Deci diferenţa dintre cele două realităţi este de 

durată – Raiul este provizoriu, Împărăţia este veşnică – şi de modalitate a existenţei: în Rai 

oamenii sunt fără trup (chiar dacă au şi unele senzaţii trupeşti), în timp ce în Împărăţie vor 

avea iar trupuri, deplin străbătute de Duhul Sfânt (pnevmatizate). 

 Pentru a argumenta această diferenţă putem aminti: 

- episodul Răstignirii, când tâlharul care s-a pocăit cere să fie pomenit în Împărăţia 

Domnului Iisus Hristos, iar răspunsul pe care-l primeşte este: „astăzi vei fi cu Mine în 

Rai” (Lc. 23, 43). Adverbul de timp astăzi arată mutarea fără trup a tâlharului într-o viaţă 

de odihnă, inaugurată de moartea şi învierea Domnului. Raiul nu mai este pământesc, cum 

a fost cel în care au fost puşi protopărinţii până la căderea în păcat, ci un Rai duhovnicesc. 

Dacă s-ar admite că în Raiul la care se referea Mântuitorul se fiinţează cu trupul, s-ar 

admite că învierea în trupuri veşnice s-a produs deja, lucru evident absurd căci ştim că 

trupul tâlharului a rămas pe cruce unde i-au fost zdrobite picioarele, apoi îngropat. De 

asemenea, pilda bogatului nemilostiv (Lc. 16) arată că sufletul lui Lazăr a fost dus în Rai 

de către îngeri; 

- discursul euharistic al Mântuitorului („Că aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine vede 

pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” – In. 6, 

40, 44) şi minitratatul despre înviere al Sf. Ap. Pavel din Epistola I către Corinteni 

(„Deodată, într-o clipeală de ochi la trâmbiţa cea de apoi. Căci trâmbiţa va suna şi morţii 

vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba” – I Cor. 15, 52): ambele indică o înviere 

generală în trupuri la sfârşitul veacurilor. 

 Este interesant că aceste nuanţări vin şi din alte direcţii. Spre exemplu, dinspre zona 

cateheticii, într-o frumoasă tâlcuire a Liturghei ortodoxe, ÎPS Bartolomeu afirma existenţa 

stării intermediare a Raiului care premerge plenitudinii Împărăţiei şi o argumentează liturgic9. 

Acesta vede chiar o succesiune de trei etape în planul de instaurare a Împărăţiei lui 

Dumnezeu: Biserica, Raiul şi Împărăţia, toate fiind ipostaze în devenire ale aceleiaşi realităţi. 

                                                 
9 ÎPS Bartolomeu Anania, arhiepiscopul Clujului, Cartea deschisă a Împărăţiei. O însoţire liturgică pentru 
preoţi şi mireni, EIBMBOR, Bucureşti, 2007, p. 19-21. 
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 O altă direcţie dinspre care se arată realitatea vieţii în trupurile înviate, specifică 

Împărăţiei şi inaccesibilă deocamdată simţirii noastre, este cea a iconologiei. Într-un studiu 

dedicat icoanei10, prof. univ. dr. Sorin Dumitrescu face următoarele observaţii: 

 
Potrivit teologiei eshatologice, pare-se că una dintre caracteristicile acestei 
ambianţe viitoare va consta în modificarea radicală, chiar inversarea, pe care o va 
înregistra ponderea perceperii spiritului în raport cu cea a materiei. Acum, afirmă 
eshatologia creştină, pe celălalt îl sesizăm în mod preponderent prin materia din 
care îi este făcut trupul şi deloc, sau aproape deloc, prin «aspectul» duhului, prin 
modul cum se lasă sesizat duhul. Altfel spus, căpătăm conştiinţa prezenţei celuilalt 
în primul rând trupeşte, de-a lungul «semnalelor» trupului, şi aproape insesizabil 
duhovniceşte, fiind incapabili, în actuala condiţie, să desluşim repede şi eficient 
semnalele specifice duhului. Doar sfinţii, prin mila Domnului, reuşesc să ne clar-
zărească niţel sufletele. În rest, sesizăm trupul, iar duhul doar îl ştim. 
În lumea «ce va să vină», pare-se, situaţia va fi diametral opusă: vom sesiza cât se 
poate de clar, de reliefat şi de deplin duhul celuilalt, în timp ce, în omogenitatea 
duhovnicească extrem de afirmată a noului context, materia înduhovnicită a 
trupului înviat, deşi cât se poate de prezentă, abia dacă o vom putea zări. Această 
prezenţă masivă şi majoritară a duhului trebuie simbolizată de limbajul formelor şi 
de structura înduhovnicită a expresiei iconice. […] Dreptarul iconic este din altă 
lume, este o normă care aparţine unei lumi viitoare. Nu este un stil elaborat de 
om, cum sunt renaissance, baroc, rococo etc. 
 

De aceea putem înţelege că reprezentările “ciudate” ale icoanelor vădesc de fapt 

realitatea omniprezenţei Duhului Sfânt în oameni, care scoate la iveală duhul lor şi trăsăturile 

lor duhovniceşti (mila, bunătatea, răbdarea, iubirea etc.), iar formele trupeşti – alungite, 

subţiate şi vag definite – sunt definitiv golite de senzualitate. Nu înseamnă că ceea ce vedem 

acum este o oglindă fidelă a modului în care vom arăta în Împărăţie, ci doar un indiciu grafic 

al unei noi realităţi, la care mintea omului nu s-a suit11. Prin urmare derapajul icoanei din 

catolicism către tabloul religios încărcat de realism şi senzualism şi către statui, vechi de peste 

8 secole (încă din Duecento), vădeşte o înţelegere greşită a însăşi naturii Împărăţiei Cerurilor, 

preluată şi de milenarismul protestant: o împărăţie lumească a binelui umanist în care avem 

aici tot ce ne trebuie. Mai are nevoie de Dumnezeu această lume aşa-zis fericită? Din păcate, 

nu. De aceea este condamnată la perisabilitate, căci nimic nu poate dăinui prin sine, fără 

Dumnezeu. 

Singură ortodoxia este cea care păstrează în sânul Bisericii adevărata înţelegere a 

Împărăţiei Cerurilor, aşa cum ne-a dat-o însuşi Domnul: o domnie a duhului omului, umplut 

deplin de Duhul Sfânt, asupra materiei, ea însăşi înduhovnicită căci se va îmbiba de trăsăturile 

Duhului: dacă acum materia este adesea un obstacol în calea manifestării duhului şi o 

                                                 
10 Sorin DUMITRESCU, Noi şi icoana, Ed. Fundaţiei Anastasia, Bucureşti, 2010, pp. 147-148.  
11 Is. 64, 3 şi I Cor. 2, 9. 
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întunecare a lui, atunci ea va fi supusă, nestricăcioasă şi plină de slavă. Atunci cei drepţi vor 

străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. (Mat. 13, 43) 

 

 

2.2. Sintagme alternative ale Împărăţiei 

 

 Există mai multe sintagme prin care evangheliştii (şi Mântuitorul) se referă la 

realitatea aceleiaşi Împărăţii, în funcţie de ascultători. Voi analiza câteva aici. 

 

 Viaţa veşnică (ζωὴν αἰώνιον) sau, pe scurt, viaţa: 

 Un cărturar Îl ispiteşte pe Hristos întrebându-L care e cea mai mare poruncă din Lege. 

Aflând că este porunca iubirii, Îi confirmă Mântuitorului părerea sa similară şi primeşte 

răspunsul „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu” (Mc. 12, 34). În schimb, tot referitor 

la împlinirea poruncilor, un tânăr bogat întreabă ce să facă pentru a avea viaţa veşnică (Mat. 

19, 16), sau a o moşteni (cf. Lc. 18, 18); acesta află despre lepădarea celor lumeşti şi urmarea 

lui Hristos, ceea ce îl întristează, iar Mântuitorul trage concluzia că aceştia – bogaţii – vor 

intra greu în Împărăţia lui Dumnezeu (Lc. 18, 24). Deci a intra în Împărăţie înseamnă a 

dobândi viaţa veşnică. 

 Sfântul Ap. Ioan este chiar mai explicit: 

 
Şi aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în 
Fiul Său. Cel ce are pe Fiul are viaţa; cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are 
viaţa. (I In. 5, 11-12) 
 

 Înrudite cu viaţa veşnică sunt şi apa vie (ὕδωρ ζῶν), apa vieţii  (ὕδωρ ζωῆς) şi izvoarele 

apelor vieţii  (ζωῆς πηγὰς ὑδάτων), un termen specific evanghelistului Ioan, moştenit din 

iudaism: 

 
Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: 
Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie. (In. 4, 10). 
 
Şi Duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel ce aude să zică: Vino. Şi cel însetat să vină, cel ce 
doreşte să ia în dar apa vieţii.  (Apoc. 22, 17). 
 
Căci Mielul, Cel ce stă în mijlocul tronului, îi va paşte pe ei şi-i va duce la izvoarele 
apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. (Apoc. 7, 17). 
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Desigur, nu este greu de recunoscut că aspectul curgător şi hrănitor al apei identifică 

acest termen în primul rând cu persoana Duhului Sfânt. Comuniunea cu aceasta aduce viaţă 

veşnică, adică o şedere în Împărăţia lui Dumnezeu. 

 

Împărăţia lui Dumnezeu mai este identificată şi cu o cină (τοῦ δείπνου) în parabola 

despre cina cea mare (Luca 14), sau un ospăţ de nuntă (τοῦ γάµος) în pilda celor poftiţi la 

nunta fiului de împărat (Matei 22). După ce unul dintre mesenii de la ospăţul unde Hristos 

fusese invitat a exclamat „Fericit este cel ce va prânzi în împărăţia lui Dumnezeu!” (Lc. 14, 

15), Hristos rosteşte o parabolă a cărei concluzie este „Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii 

aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.”  (Lc. 14, 24). Neprimirea la cină 

echivalează cu un refuz al primirii în Împărăţie. Iar cuvintele Apocalipsei nu fac decât să 

întărească această identitate: „Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului ! Şi mi-a zis: Acestea 

sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu” (Apoc. 19, 9). 

 

Sânul lui Avraam (τὸν κόλπον Ἀβραάµ - Lc 16, 22) este o altă expresie care are legătură 

cu realitatea vieţii veşnice. Totuşi este mai puţin legat de Împărăţie, ci mai degrabă de Rai, 

căci intrarea în acest sân al lui Avraam – un loc al ospitalităţii, desigur – se face imediat după 

moarte. Îngerii duc sufletul săracului Lazăr acolo, trupul rămânând pe pământ. Căci şi bogatul 

a murit şi „a fost înmormântat”. Interesant este totuşi că, deşi neavând trupuri, sufletele 

oamenilor resimt chinul şi bucuria foarte trupeşte; ei îşi păstrează senzaţiile corporale. 

 

Biserica (τὴν ἐκκλησίαν), văzută ca noul popor ales, adică cei care au o preoţie 

universală, este şi ea o anticipare a Împărăţiei lui Dumnezeu: 

 
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). 
 
Iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de 
Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la 
lumina Sa cea minunată. Voi care odinioară nu eraţi popor, iar acum sunteţi 
poporul lui Dumnezeu; voi care odinioară n-aveaţi parte de milă, iar acum sunteţi 
miluiţi. (1 Pt 2, 9-10). 
 
Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile 
iadului nu o vor birui. (Mat 16, 18). 

 

Am evidenţiat unele sintagme conexe celei de Împărăţia lui Dumnezeu sub diverse 

aspecte, fără a se suprapune perfect. Nu am mai enumerat acele locuri care descriu Împărăţia 
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ca pe o realitate materială şi spaţială, lucru făcut deja în lucrarea de licenţă şi nerelevant 

pentru demersul practic al prezentei lucrări, întrucât realitatea material-spaţială a Împărăţiei 

deocamdată ne rămâne inaccesibilă până la învierea de obşte în trupuri. În schimb, 

evidenţierea aspectelor spirituale este un demers necesar pentru a putea arăta cititorului cum şi 

când se intră în Împărăţie, căci noi avem deja acces la această dimensiune spirituală „în 

arvună” (2 Cor. 5, 5). După cum vom vedea în continuare, este vorba de un acum şi aici 

stringent, nu despre o vagă amânare post-mortem şi nici despre o realitate deja împlinită. 
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3. Asaltul Împărăţiei (silinţa) 

 

3.1. Ce înseamnă a intra în Împărăţie? Dar a o căuta? Care este ţelul? 

 

Voi începe abrupt prin a afirma că intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu se face încă de 

aici, din timpul vieţii pământeşti. 

 

Luca 17, 20-21: 
20. 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.  

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

Mat. 5, 3, 10: 
3. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor 

este împărăţia cerurilor. 
10. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, 

că a lor este împărăţia cerurilor. 
Mat. 6, 13: 

13. Că a Ta este împărăţia şi puterea 
şi slava în veci. Amin! 

 

În toate cazurile sublinitate mai sus, predicatul este exprimat prin verbul a fi la timpul 

prezent (ἐστιν – indicativ prezent, pers. III, singular). În Luca 17, 20 se observă antagonismul 

dintre aşteptarea iudeilor exprimată la timpul viitor (va veni, ἔρχεται) şi realitatea prezenţei 

Împăraţiei (v. 21) vestită de Hristos. Antagonismul arată diferenţa de percepţie a naturii 

Împărăţiei dintre iudei şi Mântuitor: primii aşteptau o împărăţie triumfalist-lumească în care 

iudeii să conducă lumea în frunte cu Mesia, Mântuitorul vesteşte o împărăţie care „nu este din 

lumea aceasta” (In. 18, 36). Este vorba despre o Împărăţie pregătită „de la întemeierea lumii” 

(Mat. 25, 34), prezentă deja în sămânţă şi în continuă creştere precum spicul de grâu (Mc. 4, 

26-28). 

Iată deci un deja al prezenţei Împărăţiei spre care suntem chemaţi să ne silim: „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). 

Aceeaşi folosire a timpului prezent în toate predicatele sugerează o acţiune prezentă, 

nu viitoare: βιάζεται este verb la indicativ prezent, pers. III singular = a-şi deschide calea cu 

forţa; ἁρπάζουσιν este verba la indicativ prezent, persoana III plural = a fura, a lua, a apuca, a 

răpi. Chiar şi subiectul propoziţiei finale indică aceeaşi nuanţă: „cei ce se silesc” este de fapt o 

traducere adaptată a substantivului masculin plural βιασταὶ care la origine înseamnă un om 

violent, dominant sau hotărât. Deci se sugerează ideea unei lupte pentru Împărăţie pe care o 

câştigă cei foarte hotărâţi. Aici şi acum! 
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Trebuie precizată şi miza luptei: spre ce ne silim pe noi înşine? Cum putem să ne silim 

spre o Împărăţie pe care sf. Proroc Isaia (citat de sf. Ap. Pavel în 1 Cor. 2, 9) nu o putea 

descrie decât apofatic: „Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu 

s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El”? Câţi au dorinţa să se lupte 

pentru o miză inexistentă sau foarte îndepărtată şi puţin verificabilă? Cu siguranţă Hristos 

ne-a chemat la ceva mult mai apropiat de noi, la un premiu mult mai palpabil pe care-l putem 

câştiga încă de aici, nu doar la o promisiune vagă pentru un viitor îndepărtat şi nedefinit. 

Răspunsul a fost dat la Cina cea de Taină: ţinta supremă a omului este comuniunea cu 

Dumnzeu, traiul în proximitatea Lui până la măsura desăvârşitei uniri cu El. Dacă până la 

patimi ucenicii fuseseră doar trupeşte în vecinătatea lui Hristos, după învierea Lui şi mai ales 

după pogorârea Duhului Sfânt, ucenicii vor trăi o nouă apropiere de El, pe care însă lumea nu 

o va mai vedea – sălăşluirea lui Hristos împreună cu Tatăl ceresc în inima lor: 

 

Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi 
şi voi unde sunt Eu. […] I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să 
Te arăţi nouă, şi nu lumii? Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va 
păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el. 
(In. 14, 3, 22-23) 
 
Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la 
el şi voi cina cu el şi el cu Mine. (Apoc. 3, 20) 

 

Deşi referirea expresă din v. 23 este doar la persoanele Tatălui şi Fiului, nu lipseşte 

nici Duhul Sfânt, care va fi trimis ucenicilor de către Fiul de la Tatăl: 

 
Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în 
veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L 
vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţ i, că rămâne la voi şi în voi va fi!  (In. 14, 
16-17) 
 

Iată că ţelul este comuniunea desăvârşită, în duh, cu toată Sfânta Treime! Aceasta este 

ideea pe care o voi accentua în continuare, pentru că restul – instaurarea Împărăţiei 

eshatologice prin venirea lui Hristos în slavă, învierea morţilor şi judecata finală sunt aspecte 

îndepărtate care mişcă prea puţin oamenii. Cel mult, ele induc un sentiment de frică şi o 

apăsare chinuitoare, care nu mână omul spre împlinirea voii lui Dumnezeu decât atât cât 

dăinuie teama. Când uită de judecata finală, omul se întoarce la cele rele. În schimb, iubirea 

este cea mai delicată şi mai puternică chemare a omului către Dumnezeu şi către semeni, care 
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are puterea să-i schimbe şi conştiinţa. Deci a intra în Împărăţie, aici pe pământ, înseamnă a 

intra în legătură cu Dumnezeu, într-o relaţie de iubire împărătăşită, de la persoană la Persoană. 

Iar a căuta Împărăţia (Mat. 6, 33), arată sf. Ioan Gură de Aur, înseamnă a pune pe 

primul loc preocupările duhovniceşti şi a lăsa în grija lui Dumnezeu pe cele materiale, iar 

Dumnezeu ne va răspunde dându-ne bunurile cele cereşti şi ocupându-se El de treburile 

noastre lumeşti mult mai bine decât am putea face-o noi înşine12. 

 

 

3.2. Cunoaşterea lui Dumnezeu 

 

Înainte de a aprofunda relaţia omului cu Dumnezeu, trebuie să reţinem că în limbajul 

biblic, cunoaşterea unei persoane presupune o relaţie cu ea, acest tip de cunoaştere existenţială 

fiind diferită de simpla cunoaştere a unor noţiuni, situaţii, legi, porunci ş.a.m.d. 

În Vechiul Testament, prin a cunoaşte o persoană se exprima perifrastic relaţia 

trupească dintre un bărbat şi o femeie care se finaliza cu naşterea unui copil: 

 
După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, şi ea, zămislind, a născut pe Cain 
[…] (Fac. 4:1) 
 
După aceea a cunoscut Cain pe femeia sa şi ea, zămislind, a născut pe Enoh. 
(Fac. 4, 17) 
 
Adam a cunoscut iarăşi pe Eva, femeia sa, şi ea, zămislind, a născut un fiu şi i-a 
pus numele Set. (Fac. 4, 25) 

 

În Noul Testament, apostolii transfigurează sensul verbului a cunoaşte evocat mai sus, 

pentru a defini relaţia omului cu Dumnezeu. Câteva exemple sunt edificatoare. 

Sf. Ap. Ioan Teologul: 

 
Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. (In. 17, 3) 
 
Ştim iarăşi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat nouă pricepere, ca să 
cunoaştem pe Dumnezeul cel adevărat; şi noi suntem în Dumnezeul cel adevărat, 
adică întru Fiul Său Iisus Hristos. Acesta este adevăratul Dumnezeu şi viaţa de 
veci.  (1 In. 5, 20) 

 

                                                 
12 Sf. Ioan GURĂ de AUR, Omilii la Matei, în P.S.B. vol. 23, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, Omilia LXVIII, pct. 
5, p. 790. 
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Sf. Ap. Petru vorbeşte tainic chiar de relaţia din veci dintre Tatăl şi Fiul: 

 
Şi dacă chemaţi Tată pe Cel ce judecă cu nepărtinire, după lucrul fiecăruia, 
petreceţi în frică zilele vremelniciei voastre, ştiind că nu cu lucruri stricăcioase, cu 
argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din viaţa voastră deşartă, lăsată de la 
părinţi, ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat şi 
neprihănit, Care a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii, dar Care S-a 
arătat, în anii cei mai de pe urmă, pentru voi. (1 Pt. 1, 17-20) 

 

Sf. Ap. Pavel îşi foloseşte şi el termenul de cunoaştere cu sens de relaţie: 

 
Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, acela este cunoscut de El. (1 Cor. 8, 3) 
 
Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum 
cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu. 
(I Cor. 13, 12) 
 
Acum însă, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă după ce aţi fost 
cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă întoarceţi iarăşi la înţelesurile cele slabe şi sărace, 
cărora iarăşi voiţi să le slujiţi ca înainte? (Gal. 4, 9) 

 

Tâlcuind cele două locuri din Epistola către Corinteni citate mai sus, sf. Ioan Gură de 

Aur spunea13: 

 
“Iară de iubeşte cineva pe Dumnezeu, acela” – nu zice “l-a cunoscut pe Dânsul” 
ci “cunoscut este de Dânsul”, adică nu noi L-am cunoscut pe Dânsul, ci El ne-a 
cunoscut pe noi. De aceea şi zicea Hristos: “Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu 
v-am ales pe voi” (In. 15, 16), şi iarăşi: “atunci voi cunoaşte, precum şi cunoscut 
sunt” (I Cor. 13, 12). Deci tu te gândeşte cât de mult le-a doborât trufia 
(corintenilor, n.m.). Întâi a arătat că ceea ce dânşii ştiu, este ştiut de toţi. “Toţi 
avem ştiinţă” zice. Mai departe a arătat că singură ştiinţa fără dragoste, este 
vătămătoare. “Că ştiinţa, zice, face semeţi”. Mai departe apoi spune că chiarşi cu 
dragostea de ar fi împreună, totuşi acea ştiinţă nu este desăvârşită. “Iară de i se 
pare cuiva că ştie ceva, încă nimic n-a cunoscut, precum se cade a cunoaşte”. Pe 
lângă aceasta mai arată că chiar nici aceasta n-o avem de la noi, ci de la Dumnezeu 
care ne-a dăruit-o, căci n-a zis “a cunoscut pe Dumnezeu” ci “cunoscut este de 
Dânsul”. Dară dacă nu au ştiinţă desăvârşită, aceasta vine de la dragoste, pe care 
n-o au după cum trebuie. “Iară de iubeşte cineva, zice, pe Dumnezeu, acela 
cunoscut este de Dânsul”. 

 

Iar despre locul citat din Epistola către Galateni, acelaşi sfânt sublinia: „Că nu doară 

ostenindu-vă voi aţi aflat pe Dumnezeu, ci pe când încă trăiaţi în rătăcire, El însuşi v-a smuls 

din ea şi v-a atras la Dânsul”.14 

                                                 
13 Sf. Ioan HRISOSTOM, Explicarea Epistolei I cătră Corinheni, trad. de arhim. Theodosie Athanasiu, 
Atelierele grafice Socec & Co. Societate Anonimă, Bucureşti, 1908, p. 257. 
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Scriindu-le colosenilor, Sf. Ap. Pavel vorbeşte despre o taină a Fiului lui Dumnezeu 

ascunsă din veci, dar dezvăluită acum sfinţilor Săi: „Taina cea din veci ascunsă neamurilor, 

iar acum descoperită sfinţilor Săi, […]adică Hristos cel dintru voi, nădejdea slavei” (Col. 1, 

26-27). 

 Deci este vorba tot de o cunoaştere, dar nu având ca obiect o învăţătură despre o 

Persoană divină, ci chiar Persoana; adică este o întâlnire tainică a omului cu Hristos-Domnul 

înlăuntrul fiinţei sale. Această taină, deşi s-a făcut cunoscută tuturor prin propovăduirea 

apostolilor, ea rămâne totuşi o taină şi o lucrare ascunsă, pentru că „mulţi sunt chemaţi, dar 

puţini aleşi” (Mat 22, 14). Nu toţi oamenii îşi deschid inima să-L primească pe Dumnezeu. 

 Cunoaşterea lui Dumnezeu este înfăţişată ca o taină şi în cult. Troparul Născătoarei de 

Dumnezeu cântat pe glasul al IV-lea la Vecernia de vineri seara spune: 

 
Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de 
Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire 
neamestecată şi crucea de bunăvoie pentru noi primind […].15 

 
 Cântarea ne sugerează că Maica Domnului a fost cea mai apropiată de Dumnezeu 

dintre oameni nu doar prin faptul naşterii şi creşterii Pruncului divin, ci şi al ascultării 

desăvârşite de El. Ea a devenit maică a Domnului nu doar prin alegere de către Dumnezeu-

Tatăl şi naşterea Fiului Său, ci s-a şi făcut maică cu voia sa prin împlinirea voii lui Dumnezeu: 

 
Iar El i-a zis: Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei?  Şi, întinzând mâna către 
ucenicii Săi, a zis: Iată mama Mea şi fraţii Mei. Că oricine va face voia Tatălui Meu 
Celui din ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mamă. (Mat. 12, 48-50) 
Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune. (In. 2, 5) 

 

 

3.3. Scurte precizări dogmatice şi patristice 

 

După ce am început cu exegeza textului, să evocăm acum suportul dogmatic sintetizat 

de părintele Dumitru Stăniloae – Împărăţia Cerului este în primul rând o comuniune de 

Persoane divine şi de persoane umane: 

 
Aceasta este şi ideea generală care uneşte toate dogmele creştine într-un sistem: 
promovarea unei comuniuni tot mai intime a noastră cu Dumnezeu cel personal, 
care S-a făcut om în scopul acesta. Această comuniune perfectă a tututor în 

                                                                                                                                                         
14 Sf. Ioan HRISOSTOM, Explicarea Epistolei cătră Galateni, trad. de arhim. Theodosie Athanasiu, Tipografia 
Editoare „Dacia”, Iaşi, 1901, p. 85. 
15 Ceaslov, EIBMBOR, Bucureşti, 2001, p. 236. 
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Hristos, şi deci şi între ei, e ceea ce se numeşte Împărăţia cerului sau a lui 
Dumnezeu, adică ordinea desăvârşită a iubirii depline. În alţi termeni, dogmele 
creştine exprimă planul îndumnezeirii tuturor fiinţelor raţionale create care voiesc 
aceasta, îndeplinit în forma lui finală desăvârşită, în Hristos. Iar în desfăşurarea lui, 
acest plan nu e decât precizarea şi împlinirea reală a aspiraţiei noastre naturale spre 
unirea cu Dumnezeu. 16

 

 

Într-o notă din traducerea Comentariului sf. Chiril al Alexandriei la Evanghelia de la 

Ioan, referindu-se la prologul Evangheliei - „La început era Cuvântul” (Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος) - 

părintele Dumitru Stăniloae accentuează că la baza lumii nu stă o esenţă, ci o comuniune de 

Persoane şi că începutul nu se referă la momentul originar al creării lumii, ci la Începătorul 

lumii, adică la persoana Tatălui: 

 
Sfântul Ioan, folosind - în primul capitol al Evangheliei - pentru Hristos ca 
Dumnezeu numele de Cuvântul, a arătat prin aceasta caracterul de Persoană activă 
a Fiului în dialog cu Tatăl, deci cu altă Persoană şi, prin aceasta, a subliniat faptul 
că începutul tuturor nu e o esenţă, ci o comuniune supremă, gânditoare şi liberă 
de Persoane. Sfântul Chiril numeşte mai des pe acest Cuvânt Fiul etern al Tatălui. 
Dar prin folosirea termenului întru început se indică nu atât relaţia Lui cu lumea, 
cum dă de înţeles traducerea lui în Biblia românească cu La început, ci cu Tatăl. 17 

 

Sfântul Chiril al Alexandriei, vorbind despre cunoaşterea lui Dumnezeu (In. 17, 3), 

identifică această cunoaştere cu viaţa veşnică: 

 
Cum va adeveri deci Hristos, spunând că a avea viaţa veşnică înseamnă a cunoaşte 
pe Unul şi adevăratul Dumnezeu şi, împreună cu El, pe Fiul? Socotesc că trebuie 
să spunem despre cuvântul Mântuitorului că este cu siguranţă adevărat, căci 
cunoaşterea e viaţă, fiindcă naşte (în noi) puterea tainei şi aduce împărtăşirea de 
binecuvântarea tainică, prin care ne unim cu Cuvântul viu şi de-viaţă-făcător. 
Socotesc că din această cauză spune şi Pavel că neamurile s-au făcut con-trupeşti 
şi împreună-părtaşe în Hristos, ca unele ce s-au împărtăşit de Sfântul Trup şi 
Sânge (Efes. 3, 6). Iar mădularele noastre să fie considerate ca şi mădularele lui 
Hristos. Dar cunoaşterea aduce şi binecuvântarea prin Duhul, căci Se sălăşluieşte 
în inimile noastre, modelând spre înfiere pe cei ce-L primesc şi refăcându-i întru 
nestricăciune şi evlavie prin vieţuirea evanghelică. Ştiind Domnul nostru Iisus 
Hristos că a-L cunoaşte pe Dumnezeu Cel Unul şi adevărat este pricină şi 
prevestire a bunătăţilor amintite, declară că aceasta este viaţa veşnică, deoarece e 
maică şi hrănitoare a vieţii veşnice, născând prin puterea şi firea ei cauzele vieţii şi 
ţinându-ne în legătură cu El. 18 

 

                                                 
16 Pr. prof. Dumitru STĂNILOAE, Teologie dogmatică ortodoxă, ediţia a IV-a, vol. I, EIBMBO, Bucureşti, 
2010, p. 80. 
17 Sf. CHIRIL al Alexandriei, în Părinţi şi scriitori bisericeşti, vol. 41, Scrieri partea a IV-a Comentariu la 
Evanghelia sfântului Ioan, traducere, introducere şi note de pr. prof. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, Bucureşti, 
2000, nota 25, p. 24. 
18 Sf. CHIRIL al Alexandriei, op. cit., pp. 1015-1016. 
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Iar părintele Stăniloae adaugă în notă la acest comentariu, că a cunoaşte o persoană 

înseamnă a intra în relaţie vie cu ea, în comuniune: 

 
Cunoaşterea spirituală vine dintr-o unire cu realitatea spirituală pe care o 
cunoaştem, în speţă cu Dumnezeu. Cunoaştem o altă persoană cu adevărat când 
am intrat într-o comuniune cu ea. Iar cum orice persoană este în acelaşi timp o 
taină, prin cunoaşterea ei am intrat în comunicare cu taina Persoanei lui 
Dumnezeu-Cuvântul. În acea vreme se cugeta că împărtăşirea euharistică de 
Hristos este şi un fapt de cunoaştere a Lui. E ceea ce trebuie să ne străduim să fie 
şi pentru noi, cei de azi, Sfânta Împărtăşanie. 19 

 

Sfântul Simeon Noul Teolog20 accentuează încă din primul său imn al iubirii divine 

aceeaşi necesitate a cunoaşterii (= vederii, contemplării) lui Dumnezeu de către om încă din 

timpul vieţii: 

 
Şi cei cărora li se pare că Te au pe Tine, Lumina întregii lumi (Ioan, VIII, 12), dar 
spun că nu Te văd, că nu petrec în lumină, că nu sunt luminaţi, că nu Te văd 
mereu, Mântuitorule, să afle că nu i-ai luminat pe ei în cugetare, nici nu Te-ai 
sălăşluit în inima lor murdară şi că se bucură degeaba cu nădejdi deşarte socotind 
că vor vedea lumina Ta după moarte. 
Căci arvuna, pecetea s-a dat sigur de aici, Mântuitorule, oilor de-a dreapta. 
Căci dacă moartea îi aduce fiecăruia o închidere şi după sfârşit nimeni nu mai 
poate face, fără îndoială fiecare va fi cum s-a aflat. 
Aceasta mă înspăimântă, Stăpâne, aceasta mă face să tremur, aceasta usucă 
simţurile mele fiindcă aşa cum murind şi mutându-se cineva acolo fiind orb, nu va 
mai vedea acest soare în mod sensibil, deşi înviind va primi lumina ochilor, aşa 
nici cel ce are mintea oarbă când moare, nu Te va mai vedea pe Tine, Soarele 
spiritual, Dumnezeul meu. 
Ci ieşind din întuneric, va merge în întuneric şi în veci va fi despărţit de Tine. 

 

 Cele câteva exemple de mai sus ne arată că sfinţii au perceput stringenţa intrării în 

relaţie cu Dumnezeu încă din timpul vieţii, când omul are posibilitata exercitării liberului 

arbitru. Cei care au ignorat acest demers, după moarte nu vor mai putea face nimic. 

 
 

                                                 
19 Ibidem, nota 1915. 
20 Sf. SIMEON Noul Teolog, Imne, în pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Studii de teologie dogmatică ortodoxă, 
Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990, p. 329. 
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3.4. Împotriva cui şi cu ce arme se duce lupta? 

 
 

În versiunea Anania21, textul din Mat. 11, 12 este tradus diferit faţă de ediţia sinodală: 

 

Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum 
împărăţia cerurilor se  ia prin asalt, iar cei ce 
dau asaltul o cuceresc.  (Mat 11, 12 ROA) 

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 BOR) 

 

Ambele sunt corecte. Aceasta este posibil pentru că, aşa cum arătam în subcap. 3.1. 

verbele βιάζεται, ἁρπάζουσιν şi substantivul βιασταὶ sunt plurisemantice. Varianta sinodală pune 

accentul pe voinţa credinciosului, iar varianta Anania accentuează ideea de luptă care 

presupune un asalt şi o cucerire a Împărăţiei. 

Fiindcă se vorbeşte de o luptă, trebuie să identificăm adversarul, neprecizat aici, dar 

menţionat în multe locuri din Scriptură. În mod normal, când se asaltează o cetate sau o 

împărăţie, lupta se duce împotriva celor din interior. În cazul Împărăţiei lui Dumnezeu, lupta 

nu se duce împotriva celor de acolo – îngerii, sfinţii şi Sfânta Treime  - ci împotriva celui care 

stă în calea intrării omului în Împărăţie, aflându-se în afara ei. Acesta este diavolul, numit fie 

individual „cel rău” (Mat. 6, 13), „duhul cel rău” (Fapte 19, 15), „duhul necurat” (Mat. 12, 

43), „tatăl minciunii” (In. 8, 44), „potrivnicul” (2 Tesal. 2, 4), „balaurul cel mare, şarpele de 

demult” (Apoc. 12, 9), duhul lui antihrist (I In. 4, 3), fie colectiv „Legiune” (Mc. 5, 9), 

„duhurile cele necurate” (Mc. 3, 11), „duhurile cele înşelătoare” (1 Tim. 4, 1), „demoni” (Mc. 

3, 22), dar şi nominal „Satan” (2 Tesal. 2, 9), „Satana” (Mc. 1, 13) „Belzebul” (Mc. 3, 22). 

O altă piedică a omului sunt păcatele şi patimile sale. Păcatele sunt fapte săvârşite 

(prin comisiune sau omisiune) împotriva voii lui Dumnezeu. Patimile sunt repetări ale 

păcatelor până la sedimentarea unei obişnuinţe strâmbe în firea omului. Şi unele şi altele sunt 

veritabile piedici în calea omului spre comuniunea cu Dumnezeu, nu doar în sens juridic – 

adică fapte ce-i atrag pedeapsa la judecată – ci şi în sens mistic: harul Duhului Sfânt, care-l 

lumina pe om din interior să poată vedea slava lui Dumnezeu sau măcar percepe prezenţa Lui, 

se retrage de la om şi acesta rămâne în orbire duhovnicească. Sufletul lui nu mai poate 

percepe nimic din afara lumii materiale. Neprimind nimic din sfera duhovnicescului, omul nu 

mai vrea şi nu mai poate să împlinească voia lui Dumnezeu, care este ziditoare, ci-şi urmează 

neabătut voia proprie păcătoasă şi dărâmătoare. 

                                                 
21 Biblia sau Sfânta Scriptură (ediţia jubiliară), versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de ÎPS 
Bartolomeu Anania, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009. 
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Aceşti adversari se împotrivesc intrării omului în Împărăţie. Diavolii, ca persoane 

conştiente şi netrupeşti, luptă cu îndârjire pentru a-şi impune influenţa lor nefastă asupra 

voinţei omului, deturnând-o. Iar păcatele omului atârnă de conştiinţa lui la judecată ca o 

vinovăţie de care n-au reuşit să scape din timpul vieţii. 

Nu există în Sf. Scriptură o sistematizare a păcatelor, a cetelor diavoleşti sau a etapelor 

luptei pe trebuie să o dea credincioşii împotriva potrivnicilor. Pentru abaterile de la voia lui 

Dumnezeu, învăţătura Bisericii a dat naştere ramurii teologiei morale. Pentru a studia 

organizarea demonilor, există teologi care s-au aplecat asupra demonologiei (puţini, cei 

drept). Iar pentru a lupta împotriva duhurilor răutăţii, în istoria bimilenară a Bisericii s-au 

format mii de asceţi care şi-au transmis din generaţie în generaţie învăţăturile şi deprinderile 

care i-au dus la simţirea prezenţei duhurilor necurate şi alungarea lor. Ei au avut ca principală 

lucrare liniştirea duhului (isihia) de zgomotul şi grijile preocupărilor lumii, fapt care a dus la 

dezvoltarea unei sensibilităţi aparte. Aceasta le-a permis atât curăţarea fiinţei proprii de aceşti 

„paraziţi” sufleteşti cât şi vederea luminii curate a slavei dumnezeieşti. 

În schimb, în Scriptură există unele indicii. Le putem numi şi seminţe care mai târziu 

au devenit o bogată tradiţie sistematizată în paterice şi scrieri ascetico-mistice ale monahilor 

îmbunătăţiţi (cum ar fi Patericul egiptean şi Scara sfântului Ioan Scărarul). Exemple: 

 

Pentru lupta împotriva diavolilor: 

 
Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva 
începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui 
veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh. (Ef. 6, 12) 
 
Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, 
căutând pe cine să înghită, căruia staţi împotrivă, tari în credinţă, ştiind că aceleaşi 
suferinţe îndură şi fraţii voştri în lume. (1 Pt. 5, 8-9) 
 
Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi Se va apropia şi El de voi. Curăţiţi-vă mâinile, 
păcătoşilor, şi sfinţiţi-vă inimile, voi cei îndoielnici. (Iac. 4, 8) 

 

Pentru lupta împotriva gândurilor rele: 

 
Cele ce ies din gură pornesc din inimă şi acelea spurcă pe om. Căci din inimă ies: 
gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtişaguri, mărturii mincinoase, 
hule. Acestea sunt care spurcă pe om.  (Mat 15, 18-20) 
 
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 
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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, 26-28) 
 
Noi surpăm iscodirile minţii, şi toată trufia care se ridică împotriva cunoaşterii lui 
Dumnezeu şi tot gândul îl robim, spre ascultarea lui Hristos. (2 Cor. 10, 4-5) 
 
Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau 
fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel - nici fierbinte, nici rece - am să te vărs din 
gura Mea. 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 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. Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; sârguieşte dar şi 
te pocăieşte. Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide 
uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce biruieşte îi voi da să şadă 
cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe 
scaunul Lui. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor. (Apoc. 3, 15-
22) 

 

Pentru modul în care se duce lupta: 

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu 
inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.  (Mat. 11, 29) 
 
Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide.  (Mat. 7, 7) 
 
Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor voştri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl 
vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer de la El!  (Lc. 11, 13) 
 
Iar dacă Eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăţia 
lui Dumnezeu.  (Mat. 12, 28) 
 
Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua 
cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul 
vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii, şi încălţaţi 
picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza 
credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale 
vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui 
Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi 
întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.  (Ef. 6, 
13-18) 

 
Deci există o bază în Scriptură pentru ceea ce tradiţia monastică a demonstrat de-a 

lungul timpului: că lupta o poate duce doar acela care şi-a smerit sufletul, care cere ajutorul 

lui Dumnezeu şi care a primit lucrarea Duhului Sfânt.  

 

Sfântul Ioan Gură de Aur dezvoltă această idee în omiliile sale. Exemplificăm: 
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Această luptă mare, deci, purtând harul Duhului, a omorât păcatul, a făcut ca lupta 
noastră să ne fie uşoară, şi mai întâi încununându-ne, a sosit la urmă cu multă 
putere, spre a ne ajuta în luptă.22 
 
„Ceea ce n-ai putut face în Lege – zice –, vei putea face acum păşind drept şi fără 
teamă, dacă însă vei câştiga ajutorul Duhului”. Nu este de ajuns de a nu umbla 
după trup, ci trebuie şi de a păşi după Duh, fiindcă pentru mântuirea noastră nu 
este de ajuns numai de a ne abate de la rele, ci trebuie şi cele bune a le face. Dar 
aceasta numai atunci va fi, când vom da spiritul nostru Duhului, şi când vom sili 
trupul de a-şi cunoaşte rânduiala sa. Astfel şi trupul îl vom putea face 
duhovnicesc, precum şi dacă ne trândăvim, chiar şi sufletul îl vom face trupesc. 
Deci, fiindcă nu la voia naturii a lăsat acest dar, ci l-a încredinţat liberei tale voinţe, 
îţi stă în putere de a deveni trupul duhovnicesc sau sufletul trupesc, căci totul 
depinde de tine. Păcatul nu se mai luptă acum cu legea minţii noastre, nici nu ne 
mai robeşte ca mai înainte, ci toate acelea au încetat şi au fost răpuse de harul 
Duhului, care a făcut ca patimile să se teamă şi să tremure. Dar dacă tu singur 
stingi lumina, dacă tu singur scoţi şi alungi pe cîrmaciul corăbiei tale, la urmă 
naufragiul ţie singur ţi se datorează.23 

 

Deci puterea asupra duhurilor rele nu o are omul prin sine, ci Duhul Sfânt prezent în 

duhul omului este Cel care alungă demonii. Omul singur este neputincios, dar cerând 

Domnului să-l ajute poate primi puteri mult peste puterea proprie care-i întăresc voinţa şi i-o 

înclină spre bine, fără a i-o anula. 

Despre puterea Duhului Sfânt lucrătoare prin Hristos, comenta şi sf. Ioan Gură de Aur 

în Omilia XLI la Matei: 

Evanghelistul Matei spune: Dacă Eu cu Duhul lui Dumenezu scot demonii; iar 

evanghelistul Luca spune: Dacă Eu cu degetul lui Dumeneu scot demonii, prin aceste cuvinte 

Domnul vrea să arate că scoaterea demonilor este lucrarea unei puteri foarte mari şi nu a unui 

har oarecare. Hristos deci conchide şi spune: „dacă lucrurile stau aşa, atunci Fiul lui 

Dumnezeu a venit”.24 

                                                 
22 Sf. Ioan GURĂ de AUR, Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, trad. de P.S. Teodosie 
Atanasiu, Ed. Christiana, Bucureşti, 2005, p. 116. 
23 Ibidem, p. 118. 
24 Sf. Ioan GURĂ de AUR, Omilii la Matei, pp. 493-494. 
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3.5. Curăţia lăuntric ă şi vederea lui Dumnezeu  
 
 
Dacă există o luptă, există şi un premiu, un câştig. În Epistola a II-a către Timotei, Sf. 

Ap. Pavel îi vorbeşte destinatarului simbolic despre o răsplată a ostenelilor, folosind trei pilde: 

aceea a ostaşului, a jucătorului olimpic şi a plugarului: 

 
Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos Iisus. Nici un ostaş nu se 
încurcă cu treburile vieţii, ca să fie pe plac celui care strânge oaste. Iar când se 
luptă cineva, la jocuri, nu ia cununa, dacă nu s-a luptat după regulile 
jocului. Cuvine-se ca plugarul ce se osteneşte să mănânce el mai întâi din 
roade. Înţelege cele ce-ţi grăiesc, căci Domnul îţi va da pricepere în toate. (2 
Tim. 2, 3-7) 
 

Poate cea mai explicită arătare a premiului pentru lupta duhovnicească este găsită în 

fericirea a şasea din Predica de pe Munte: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe 

Dumnezeu” (Mat. 5, 8). 

Deşi timpul viitor al predicatului sugerează o vedere a lui Dumnezeu doar la sfârşitul 

veacurilor, coroborând acest verset cu cele din In. 14, 21 şi 23 se înţelege lejer că vederea 

duhovnicească a celor curaţi cu inima nu este doar o promisiune pentru viaţa viitoare, ci şi una 

actuală, care se poate împlini încă din această viaţă. După cum spuneam mai sus în finalul 

cap. 2, acum şi aici: 

 
Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă 
iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui.  (In. 
14, 21) 
 
Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl 
Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el.  (In. 14, 23) 

 
Promisiunea venirii nu este doar cea pentru sfârşitul veacurilor, când oricum Fiul va 

veni în slavă şi se va arăta tuturor, ci este şi una individuală şi imediată – răsplata celui 

sârguincios. 

Problema vederii lui Dumnezeu a suscitat mult interes în Biserică şi a fost vehement 

contestată de filo-catolici, poate cele mai aprigi dispute fiind cele din timpul sfântului 

Grigorie Palama. Nu este scopul acestei teze să dezvolte această direcţie, ea în sine un subiect 

vast, ci doar să indice jaloanele drumului omului spre Împărăţia lui Dumnezeu.  

Este de ajuns acum să ştim că pentru a-L putea vedea pe Dumnezeu, condiţia primă 

este eliberarea sufletului de păcatele şi patimile care-l îngreunează şi-l întunecă. Tradiţia 

isihastă insistă asupra parcurgerii a trei etape în străduinţa sufletului de a-L cunoaşte pe 
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Dumnezeu: curăţarea de patimi (adică lupta de care vorbeam în subcapitolul anterior), 

iluminarea (în care duhul omului începe să primească străfulgerări ale sensurilor duhovniceşti 

legate de problemele vieţii) şi desăvârşirea sau unirea sufletului cu Dumnezeu (atunci când 

Duhul Sfânt sălăşluieşte permanent sau aproape permanent în om şi Hristos i se face acestuia 

cunoscut aievea sau printr-o evidenţă lăuntrică ce nu mai necesită o vedere exterioară). 

În Dogmatica sa, părintele Dumitru Stăniloae observă necesitatea unei lumini 

interioare dată de Duhul Sfânt pentru a putea vedea slava dumnezeiască: 

 
Desigur, după cum am spus, credinciosul are încă în viaţa aceasta parte uneori de 
vederea luminii dumnezeieşti. Apariţiile în care Iisus S-a lăsat văzut de ai Săi, în 
slava Sa ridicată din moarte, au fost fără îndoială momente ale sfârşitului istoriei în 
mijlocul ei, vedere eshatologică ce depăşea vederea şi cunoaşterea credinţei. Dar la 
vederea aceasta fiinţa noastră nu se ridică prin puterile ei naturale, ci prin puterile 
dumnezeieşti, care desigur nu înlătură pe cele naturale, ci le intensifică. 
Sfinţii Părinţi declară unanim că, precum ochiul nu poate vedea lumina fizică din 
afară şi lucrurile din ea decât dacă are şi în sine acea lumină, tot aşa spiritul nostru 
nu poate vedea lumina dumnezeiască şi realităţile din ea decât dacă are în sine acea 
lumină. 25 

 

Şi sf. Simeon Noul Teolog insistă mult în Imnele sale asupra posibilităţii vederii slavei 

(luminii) dumnezeieşti, dar numai ca o consecinţă a unei puteri pusă în om chiar de către 

Duhul Sfânt, nicidecum doar prin puterile omeneşti: 

 
Căci nu e cu putinţă ca o creatură să cunoască pe Creatorul întreg aşa cum El 
însuşi se cunoaşte pe Sine prin fire; ci toţi îngerii şi toată firea creată văd şi înţeleg 
cu mintea prin har, nu cuprinzând, ci înţelegând cu mintea pe cât va voi Lumina 
să se facă cunoscută sau arătată orbilor sau chiar celor ce văd, căci ochiul fără 
lumină nu vede, ci însuşi faptul de-a vedea îl primeşte de la lumină, pentru că de 
ea a şi fost creat. (Imnul 2)26 
 
Căci cine va îndrăzni să se arate înaintea Ta, dacă nu e îmbrăcat în el (har), dacă 
nu-l va avea înăuntrul lui şi nu va fi luminat de el? Cum va putea cineva să vadă 
firea Dumnezeirii? […] şi cine dintre noi va puta vreodată să-L vadă din puterea 
sau lucrarea sa proprie, dacă El nu i-ar trimite Duhul Său dumnezeiesc şi n-ar da 
prin El vigoare, tărie şi putere neputinţei firii noastre făcîndu-l în stare pe om să 
vadă slava Lui dumnezeiască? Căci altfel niciun om nu va putea vedea pe Domnul 
venind în slavă […] dar cei uniţi cu ea (lumina, n.m.) încă de aici vor fi şi atunci 
uniţi în chip tainic şi adevărat cu Dumnezeu şi vor fi nedespărţiţi de împărtăşirea 
Lui. (Imnul 42)27 

 

                                                 
25 Pr. prof. Dumitru STĂNILOAE, Teologie dogmatică ortodoxă, vol. III, ediţia a IV-a, EIBMO, Bucureşti, 
2010, p. 382. 
26 Sf. SIMEON Noul Teolog, Imne, epistole şi capitole, introducere şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. 
Deisis, Sibiu, 2001, p. 60. 
27 Idem, pp. 230-231. 
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Fiindcă Iisus a spus Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în 

întuneric, ci va avea lumina vieţii  (In. 8, 12), sf. Simeon identifică lumina dumnezeiască pe 

care o văd cei curaţi cu Hristos însuşi şi ne arată calea pe care trebuie să o urmeze omul 

pentru a-I putea urma Domnului: 

 
Socoteşte-te cel mai nevrednic dintre toţi, cel mai sărac străin, mai smerit ca alţii şi 
aceasta te va face întâiul din Împărăţie. Deci mari sunt acestea, de le dobândeşti. 
Căci vei fi următorul Stăpânului. Şi ce e mai bun ca aceasta?  
Toate le izbândeşte plânsul de fiecare zi. El e mai dulce ca orice mâncare şi 
băutură. El dă cunoştinţa celor ce curg şi stau, căci desparte mai întâi de lumea 
întreagă.  
Nevoieşte-te pentru tăcerea care le păzeşte pe acestea. Căci taie toate rădăcinile 
nefolositoare.  
Ţine totdeauna amintirea morţii. Fiindcă aceasta pricinuieşte smerenia.  
Curăţit prin toate acestea şi cu inima limpezită – o, minune necăutată de toţi! – te 
vei învrednici să vezi bine Lumina dumnezeiască.  
Căci aceasta este raza imaterială venită din Cel nematerial. Iar ea e Hristos, Iubirea 
desăvârşită şi cel ce o primeşte pe ea e dumnezeu prin lucrare. Ea e Hristos care 
luminează sufletele care-L caută pe El. (Imnul 5)28 

 
În ce măsură este posibilă această primire a luminii de către om, simultan din interior 

şi exterior? Sf. Ap. Pavel vorbeşte despre o arvună aici – în viaţa dusă în trup29: 

 
Iar Cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi, în Hristos, şi ne-a uns pe noi este 
Dumnezeu, Care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului, în inimile 
noastre. (2 Cor. 1, 21-22) 
 
Iar Cel ce ne-a făcut spre aceasta este Dumnezeu, Care ne-a dat nouă arvuna 
Duhului. (2 Cor 5, 5) 
 
Întru Care şi voi, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, 
crezând în El, aţi fost pecetluiţi cu Sfântul Duh al făgăduinţei, Care este arvuna 
moştenirii noastre, spre răscumpărarea celor dobândiţi de El şi spre lauda slavei 
Sale. (Ef. 1, 13-14) 

 

În acelaşi timp, apostolul vorbeşte şi despre o deplinătate în Împărăţie, adică după ce 

Hristos se va arăta desăvârşit (la momentul Parusiei): „Pentru că în parte cunoaştem şi în parte 

proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa” 

(1 Cor. 13, 9-10). 

 

                                                 
28 Am preferat să redau traducerea părintelui Stăniloae, mai poetică şi mai bine structurată în fraze, căci la diac. 
Ioan I. Ică jr. (pp. 65-66) este plată şi foarte ambiguă din cauza punctuaţiei deficitare. 
29 Despre arvuna Duhului voi vorbi mai pe larg în cap. 6.1. 
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4. Aşteptarea Împărăţiei  

 

 

 Mântuitorul a asemuit în pilde Împărăţia lui Dumnezeu cu un om care a plecat departe 

să-şi ia domnie, sau cu un stăpân de vie care a plecat departe şi s-a întors după multă vreme: 

 
Şi mai este ca un om care, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână 
avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea 
lui şi a plecat. Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat 
alţi cinci talanţi. De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi doi. Iar cel ce luase un 
talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său. După 
multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele. (Mat. 25, 
14-19) 
 
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.  (Lc. 20, 9) 
 

Luca subliniază că pilda minelor a fost spusă de Mântuitor tocmai pentru a combate 

părerea contemporanilor că Împărăţia urma să se instaureze foarte curând: 

 
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. 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, 11-12) 

 

 Contrar aşteptărilor ucenicilor lui Hristos (febra parusiei), a devenit curând evident că 

momentul venirii Împărăţiei lui Dumnezeu „întru putere” este îndepărtat şi că ei trebuie să 

aştepte şi să stăruie într-un anumit mod de viaţă care să-i caracterizeze şi să-i distingă de 

restul lumii. Acest mod de viaţă a fost desăvârşit întruchipat în Biserica din Ierusalim. 
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4.1. Cum o aşteaptă credincioşii  

 

Părintele Dumitru Stăniloae spune că atât Hristos cât şi sfinţii se află într-o stare de 

aşteptare a sfârşitului lumii, dar nu o aşteptare pasivă, ci activă. Ei „contribuie prin puterea 

suferinţei şi a iubirii lor la menţinerea şi dezvoltarea adevărului creştin în ea”30. Acelaşi mare 

teolog arăta că şi în credincioşii de pe pământ există o aspiraţie spre sfârşit, „ca spre punctul 

în care se vor uni deplin cu Domnul şi se vor desăvârşi în El şi vor avea odihnă în El”31. 

De aceea direcţia pe care omul trebuie să o ia în viaţă trebuie să fie orientată spre 

săvârşirea binelui, ceea ce aduce lumea la starea de fericire voită de Dumnezeu. „Sfinţii 

rămân şi ei […] profund interesaţi de cursul vieţii omeneşti de după ei şi, prin rugăciunile lor, 

caută să înrâurească pe oameni în bine. Dar în mod e important faptul că fiecare îşi primeşte 

integritatea fericirii sau nefericirii abia la judecata de la sfârşitul lumii” 32. 

 

 

4.1.1. Pilda vieţii curate întru poruncile Domnului 
 

 Predica de pe Munte conţine îndemnuri ca tot ceea ce săvârşeşte omul pentru 

Dumnezeu să fie săvârşit întru ascuns, pentru ca Tatăl cel ceresc văzând în ascuns să 

răsplătească, iar săvârşitorul să nu primească în schimb o plată de la oameni (laudele, slava 

deşartă). În Mat. 6 se vorbeşte despre milostenie, rugăciune şi post, dar este evident încă din 

primul verset că referirile sunt exemplificative şi principiul se aplică tuturor faptelor: „Luaţi 

aminte ca faptele dreptăţii  voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fi ţi văzuţi de ei; 

altfel nu veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mat 6:1 BOR). 

 Totuşi, prin două pilde, asemuindu-ne cu sarea şi cu lumina (care nu luminează doar 

sursa, ci şi pe cei din jur), Mântuitorul ne-a dat de înţeles că vom deveni privelişte lumii, că 

viaţa ucenicilor Săi va fi o pildă pentru ceilalţi: 

 
Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu 
mai e bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi 
lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu 
aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din 
casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele 
voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. (Mat. 5, 13-16) 

 

                                                 
30 Pr. prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologie dogmatică ortodoxă, vol. III, p. 378. 
31 Idem, p. 379. 
32 Ibidem. 
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 Prin pilda sării, Hristos le arată ucenicilor măreţia slujbei la care sunt chemaţi, căci 

sarea are putere de a conserva, de a împiedica alterarea. După Sf. Ioan Gură de Aur, apostolii 

nu sunt chemaţi să îndrepte ceea ce se stricase (firea omului), aşa cum nici sarea nu se pune 

peste ceva stricat deja pentru a deveni bun, căci a reînnoi ceva stricat este a lui Hristos a 

săvârşi; ci ei vor păstra (conserva) ceea ce Hristos a curăţat şi împrospătat, arătând astfel că 

este necesară şi sârguinţa omului împreună cu lucrarea lui Dumnezeu pentru a nu se mai 

întoarce la putreziciunea păcatelor33. 

 Iar despre lumina duhovnicească a apostolilor (şi a ucenicilor din toate veacurile), 

acelaşi sfânt tâlcuia: 

 
Iarăşi, prin aceste pilde, Hristos îi duce pe ucenicii Săi la desăvârşirea vieţii lor, 
învăţându-i să lupte din toate puterile, pentru că stau înaintea ochilor tuturora şi se 
luptă pe arena întregii lumi. „Nu vă uitaţi, le spune Hristos, că acum ne aflăm aici 
şi stăm în acest mic colţ de lume! Veţi ajunge cunoscuţi tuturora, ca o cetate 
aşezată pe vârful unui munte, ca o făclie aşezată în sfeşnic, care luminează întreaga 
casă!” 34 

 

 Se pune întrebarea: cum facem să ne ascundem faptele cele bune, dar să şi luminăm 

înaintea oamenilor? Sfântul Ioan răspunde în maniera-i dialectică, cu un presupus dialog între 

ucenici şi Mântuitor în care se arată că virtutea devenită mare nu mai poate fi umbrită: 

 
- Ce? Ne porunceşti să trăm pentru ochii lumii, pentru ambiţie? 
- Nu, nu spun asta! Că nu v-am spus: Daţi-vă toată silinţa ca faptele voastre să să fie 
cunoscute de lume! Nici nu v-am spus: Arătaţi-le oamenilor! Ci iată ce: Să lumineze lumina 
voastră!  Cu alte cuvinte, vă spun aşa: Mare să fie virtutea voastră, îmbelşugat focul, 
nespusă lumina! Când virtutea voastră va fi atât de mare, e cu neputinţă să rămână 
tăinuită, chiar dacă voi, care o săvârşiţi, aţi căuta să o ascundeţi. Puneţi înaintea 
oamenilor o viaţă nepătată! Nu daţi oamenilor niciun prilej ca să vă hulească pe 
bună dreptate! Şi chiar de-ar fi cu zecile de mii hulitorii voştri, nimeni nu va putea 
umbri virtutea voastră!35 

 

 După ce am cercetat seminţele puse de Mântuitor în Evanghelii, să găsim şi câteva 

mărturii ale roadelor în restul Noului Testament. Roade înseamnă atât modul în care au 

recepţionat apostolii învăţătura Domnului, aşa cum reiese din corpul epistolar, cât şi faptele 

ucenicilor din bisericile păstorite de ei, evocate în Evanghelia Duhului (Faptele Apostolilor): 

 
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 

                                                 
33 Sf. Ioan GURĂ de AUR, Omilii la Matei, pp. 184-185. 
34 Idem, p. 186. 
35 Idem, pp. 187-188. 
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aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci cu azimele curăţiei şi 
ale adevărului. (1 Cor. 5, 7-8) 
 
Ca fii ascultători, nu vă potriviţi poftelor de mai înainte, din vremea neştiinţei 
voastre, ci, după Sfântul Care v-a chemat pe voi, fiţi şi voi înşivă sfinţi în toată 
petrecerea vieţii. Că scris este: "Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt Sfânt". (1 Pt. 1, 14-
16) 
 
Pentru aceea, lepădând toată spurcăciunea şi prisosinţa răutăţii, primiţi cu blândeţe 
cuvântul sădit în voi, care poate să mântuiască sufletele voastre. (Iac. 1, 21) 
Iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau toate de obşte. Şi îşi vindeau bunurile 
şi averile şi le împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare. Şi în fiecare zi, 
stăruiau într-un cuget în templu şi, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana 
întru bucurie şi întru curăţia inimii. Lăudând pe Dumnezeu şi având har la tot 
poporul. Iar Domnul adăuga zilnic Bisericii pe cei ce se mântuiau. (FA 2, 44-47) 
 

 Deci iată că îndemnurile insistente la o curăţie a vieţii creştinului au rodit imediat în 

ucenici, aşa cum vedem exemple în cartea Faptele Apostolilor – mărturia istorică cea mai 

veche a Bisericii primare. Finalul capitolului 4 şi prima parte a capitolului 5 constituie de fapt 

o unitate logică, în care sunt puse în antiteză fapta bună a lui Barnaba de a-şi vinde ţarina şi a 

pune întreg preţul ei la picioarele apostolilor şi fapta rea a soţilor Anania şi Safira care, 

vânzând şi ei un teren, au dosit o parte din preţ şi au încercat să-i mintă pe apostoli: 

 
Şi nimeni nu era între ei lipsit, fiindcă toţi câţi aveau ţarini sau case le vindeau şi 
aduceau preţul celor vândute, şi-l puneau la picioarele apostolilor. Şi se împărţea 
fiecăruia după cum avea cineva trebuinţă. Iar Iosif, cel numit de apostoli Barnaba 
(care se tâlcuieşte fiul mângâierii), un levit, născut în Cipru, având ţarină şi 
vânzând-o, a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor. Iar un om, anume 
Anania, cu Safira, femeia lui, şi-a vândut ţarina. Şi a dosit din preţ, ştiind şi femeia 
lui, şi aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor.  (FA 4:34 – 5, 2) 

 

 Moartea celor doi soţi, consecinţă a necurăţiei lor lăuntrice care s-a tradus printr-o 

încercare de a minţi însuşi Duhul Sfânt lucrător prin apostoli, în fapt o dovadă de necredinţă, 

este o pildă pentru ucenicii din toate timpurile şi un avertisment că cei mai aspru pedepsiţi 

sunt tocmai cei apropiaţi Domnului, care-I cunosc voia dar nu i-o împlinesc: 

 
Iar 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) 

 

Iar cei ce vor să strălucească întru viaţă curată, trebuie să ia aminte la pilda vieţii sf. 

cuv. Antonie cel Mare care îşi învăţa ucenicii ce înseamnă adevărata bogăţie şi care este 
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bogăţia deşartă (cea lumeasca) după care nu se cuvine oamenilor să alerge, mai ales că 

renunţând la cea deşartă şi puţină vor câştiga cea infinit mai multă şi veşnică: 

 
Pentru aceea să nu se lase cucerit careva dintre noi de pofta de a dobândi. Căci ce 
câştig avem din a dobândi cele ce nu le ducem cu noi? Pentru ce să nu dobândim 
acelea pe care putem să le şi ducem cu noi, care sunt cuminţenia, dreptatea, 
cumpătarea, bărbăţia, înţelegerea, dragostea, iubirea de săraci, credinţa în Hristos, 
nemânierea, iubirea de străini? Dobândindu-le (pe) acestea, le vom afla ajunse 
înaintea noastră şi primindu-le în pământul celor blânzi.36 

 
Părintele Stăniloae comenta pe marginea acestui îndemn: 

 
Bunătăţile sufletului câştigate aici ne trag spre Împărăţia iubirii sau ne gătesc calea 
sprea ea. Deci într-un fel s-au dus înaintea noastră acolo. Cele bune ne trag 
înainte. Numai egoismul ne trage înapoia a ceea ce suntem, spre o stare tot mai 
egoistă, tot mai închircită.37 

 
 

                                                 
36 Sf. ATANASIE cel Mare, Viaţa cuviosului părintelui nostru Antonie, cap. XVII, în PSB vol. 16, EIBMBOR, 
Bucureşti, 1988, p. 203. 
37 Ibidem, nota. 15. 
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4.1.2. Rugăciunea 

 

 Sf. Evanghelist Luca ne prezintă în cartea Faptele Apostolilor „trei tablouri ale vieţii 

comunitare creştine”38, dintre care îl voi reţine pe primul ca fiind de interes pentru tema 

lucrării, întrucât „viaţa comunităţii apostolice din Ierusalim a reprezentat dintotdeauna un 

model demn de urmat nu numai de către monahi, ci şi de către toţi creştinii” 39: 

 
Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în 
rugăciuni. Şi tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni şi semne se 
făceau în Ierusalim prin apostoli, şi mare frică îi stăpânea pe toţi. Iar toţi cei ce 
credeau erau laolaltă şi aveau toate de obşte. Şi îşi vindeau bunurile şi averile şi le 
împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare. Şi în fiecare zi, stăruiau într-un 
cuget în templu şi, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucurie şi 
întru curăţia inimii. Lăudând pe Dumnezeu şi având har la tot poporul. Iar 
Domnul adăuga zilnic Bisericii pe cei ce se mântuiau.  (FA 2, 42-47) 

 

 Acest sumar are ca temă viaţa internă a comunităţii creştine din Ierusalim40. 

Desprindem patru repere principale indicate de evanghelist, patru fundamente în care această 

comunitate stăruia: 

- în învăţătura apostolilor (τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων); 

- în părtăşie (τῇ κοινωνία), adică punerea în comun a bunurilor; 

- în frângerea pâinii (τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου); 

- în rugăciuni (ταῖς προσευχαῖς). 

Luca nu ne indică precis conţinutul exact al rugăciunilor, dar critica textuală modernă 

a ajuns la concluzia că era vorba de rugăciuni spuse mai ales în cadru liturgic, fie la templu, 

fie „în casă”41. Deci este utilă o scurtă analiză a rugăciunii domneşti şi a cultului transmis 

nouă până astăzi prin prisma mesajului Împărăţiei lui Dumnezeu. 

                                                 
38 Pr. prof. univ. dr. Constantin PREDA, Modelul comunităţii apostolice în sumarele narative din Faptele 
Apostolilor, în revista Ortodoxia nr. 2/2015, Bucureşti, p. 19. 
39 Idem, p. 12. 
40 Idem, p. 20. 
41 Idem, pp. 60-62. 
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4.1.2.1. Rugăciunea Tatăl nostru – cerere a Împărăţiei 

 

Cu siguranţă una dintre rugăciunile Bisericii primare era rugăciunea domnească, dată 

chiar de către Mântuitor, deci voi analiza referile la Împărăţie conţinute în ea: cererea „vie (să 

vină, n.m.) împărăţia Ta” (Mat. 6, 10 şi Lc. 11, 2) şi finalul „că a Ta este împărăţia” . 

Pentru un neofit, cererea venirii Împărăţiei poate părea smintitoare, mai ales după ce 

află că „prin multe suferinţe trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu” (FA 14, 22) şi că 

venirea împărăţiei va fi precedată de multele plăgi profeţite în cartea Apocalipsei. Să ne 

rugăm pentru grindina năprasnică şi foc amestecat cu sânge, arderea pământului, prefacerea 

apelor în sânge, moartea unei treimi din vietăţile şi oamenii lumii (Apoc. 8), pentru eliberarea 

din lanţuri a Balaurului, venirea Antihristului şi a fiarei sale (Apoc. 12-13), pentru râul cel de 

foc care va înghiţi pe cei mulţi? Se pare că nu aceasta este perspectiva corectă şi vom vedea 

cu argumente patristice cum se înţelege acest loc din rugăciunea domnească. 

Sf. Ioan Gură de Aur vorbeşte în Omilia a XIX-a la Matei despre venirea Împărăţiei ca 

realitate viitoare: 

 
Şi aceste cuvinte sunt iarăşi cuvintele unui copil recunoscător, care nu-şi lipeşte 
sufletul de cele ce se văd, nici nu socoteşte mare lucru pe cele din lumea aceasta, 
ci se grăbeşte către Tatăl şi doreşte cu înfocare pe cele viitoare. Toate acestea se 
nasc dintr-o conştiinţă curată şi dintr-un suflet desprins de lucrurile de pe 
pământ42. 

 
 Dar în Omilia a XLI-a la Matei, acelaşi sfânt – comentând episodul scoaterii 

demonilor cu ajutorul Duhului Sfânt, contestat de către farisei – observa că prin ajungera 

Împărăţiei la oameni se înţelegea întruparea şi venirea lui Hristos printre ei: 

Iar dacă Eu cu Duhul lui Dumnezeu scot de monii, atunci a ajuns la voi împărăţia lui 

Dumnezeu. 

- Ce înseamnă: împărăţia? 

- Venirea Mea, răspunde Domnul. 

 

 Sfântul Maxim Mărturisitorul identifică «Împărăţia Tatălui» cu Duhul Sfânt43. El îi 

urmează sfântului Grigorie de Nyssa, care în Cuvântul 3 la Tatăl nostru, spune că ceea ce 

Matei a zis „vie împărăţia Ta” , Luca ar fi spus „vie Duhul Tău cel Sfânt şi să ne curăţească 

                                                 
42 Sf. Ioan GURĂ de AUR, Omilii la Matei, p. 251. 
43 Sf. MAXIM M ărturisitorul, Scurtă tâlcuire a rugăciunii Tatălui nostru către un iubitor de Hristos, în 
Filocalia, vol. 2, p. 267. 
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pe noi”44. Însă la Luca 11, 2 nu găsim ceea ce menţiona sf. Grigorie, deci cu singuranţă a fost 

o parafrazare a cuvântului Mântuitorului, poate prin raportare la pilda Tatălui care ştie să dea 

cele bune fiilor săi care cer de la el cu insistenţă: „Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor 

voştri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer 

de la El!” (Lc. 11, 13) 

 Sf. Maxim adânceşte identitatea dintre Împărăţie şi Duhul Sfânt: fiii Tatălui îi sfinţesc 

numele omorând pofta pământească şi curăţindu-se de patimile aducătoare de stricăciune, iar 

după aceasta vine „stăpânirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi Tatăl, în cei ce se învrednicesc să 

spună după desfacerea de acelea: «vie Împărăţia Ta», adică Duhul Sfânt”45. 

Mergând mai înapoi în timp, până în sec. IV la sf. Grigorie de Nyssa pomenit mai sus, 

găsim că acesta se raportează la o tradiţie manuscrisă conform căreia în Evanghelia de la Luca 

11, 2 cuvintele vie împărăţia Ta sunt diferite - vie Duhul Tău cel sfânt peste noi – şi par a fi 

împrumutate din rugăciunea „Împărate ceresc” adresată Duhului Sfânt46. Nu este clar dacă 

rugăciunea către Duhul Sfânt a fost generată ulterior de această omilie a sfântului Grigorie, 

sau el se foloseşte de o rugăciune existentă deja în vremea sa. Întrebându-se retoric ce vrea să 

însemne a cere venirea împărăţiei dacă Dumnezeu este Împărat din veşnicie, el răspunde că de 

fapt cerem o instaurare a stăpânirii lui Dumnezeu în sufletele noastre, prin pogorârea puterii 

Duhului Sfânt în inimile noastre care să le izbăvească de patimi: 

 
Iar cuvântul următor cere să vină Împărăţia lui Dumnezeu. Dar oare cere să se 
facă Împărat Cel ce este împăratul tuturor, Cel ce este pururea ceea ce este, Cel ce 
rămâne neschimbat faţă de orice schimbare, Cel care nu poate afla ceva mai bun 
spre care să se schimbe? Ce vrea deci să spună cererea aceasta care cheamă 
Împărăţia lui Dumnezeu? [...] Noi înţelegem astfel ceea ce se spune în ea: Una 
singură e stăpânirea şi puterea adevărată cea mai presus de toate: aceea care nu a 
primit stăpânirea şi împărăţia prin vreo silă şi nu ţine sub stăpânirea pe cei supuşi, 
prin vreo tiranie, prin frică şi dintr-o nevoie impusă acestora.47 

 

Când cerem deci să vină la noi Împărăţia lui Dumnezeu, o cerem aceasta prin 
puterea lui Dumnezeu. […] Cer să mă izbăbesc de stricăciune (de corupere, de 
descompunere), să mă eliberez de moarte, să fiu dezlegat de legăturile păcatului 
[…]. Aşa, când va veni la noi Împărăţia lui Dumnezeu, toate cele ce ne stăpânesc 

                                                 
44 Idem, nota 25 a păr. Dumitru Stăniloae, p. 339. 
45 Idem, pp. 268-269. 
46 Sf. GRIGORIE de Nyssa, Despre Rugăciunea Domnească, cuv. III, în P.S.B. vol. 29, Scrieri ale Sf. Grigorie 
de Nyssa, trad. de pr. prof. Dumitru Stăniloae şi pr. prof. Ioan Buga, EIBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 429; în nota 
de subsol nr. 56 se precizează: „În unii codici sirieni, copţi, latini şi greceşti, de exemplu în Codex Bezae 
Cantabrigensis”. Am cercetat însă manuscrisul original al Codex Bezae... versiunea M05, redat în faximil de 
către programul Bibleworks 10 şi nu am găsit referirea la Duhul Sfânt, ci tot la venirea Împărăţiei. 
47 Idem, p. 427. 



 34 

acum se vor face nevăzute. […] Moartea se goleşte de putere, stricăciune piere 
când împărăţeşte în noi viaţa şi e stăpână nestricăciunea.48 

 

Acest raţionament este o trambulină a exegetului în lupta contra pnevmatomahilor, 

care negau în vremea sfântului Grigorie dumnezeirea Duhului Sfânt. El subliniază că puterea 

de a curăţa şi ierta păcatele este o putere proprie şi însemnată a Duhului: 

 
Sau, cum ne este tâlcuit acelaşi înţeles mai limpede de către Luca, cel ce cere să 
vină Împărăţia strigă după ajutorul Sfântului Duh. Căci în acea Evanghelie, în loc 
de vie împărăţia Ta se spune: vie Duhul Tău cel sfânt peste noi şi să ne curăţească pe noi. 
[…] Dacă deci Duhul este Împărăţie, de ce nu mărturisesc stăpânirea Lui cei ce 
nici nu au învăţat vreodată să se roage, cei ce nici nu ştiu cine e cel ce curăţeşte 
întinăciunea, cine e Cel de care atârnă Împărăţia? Vie Împărăţia Ta, zice, şi să ne 
curăţească pe noi. Deci e o putere şi o lucrare proprie şi foarte însemnată a Duhului 
aceea de a curăţi şi de a ierta păcatele, cum mărturiseşte cuvântul evanghelic. Deci 
cel ce a mărturisit pe seama lui puterea iertării păcatelor, I-a mărturisit odată cu 
aceasta şi dumnezeirea.49 

 

Finalul rugăciunii domneşti „Că a ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci, amin!”, 

care în cult a devenit un ecfonis de la sfârşitul ecteniilor, este şi o recunoaştere a motivului 

pentru care cerem ajutorul divin pentru izbăvirea de diavol. Îngerul cel rău, duh fiind, este mai 

tare ca omul, aşa că omul nu se poate izbăvi pe sine de influenţa demonică (Privegheaţi şi vă 

rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios. 

Mat 26, 41). Printr-un act de libertate a conştiinţei, omul trebuie să admită atotputernicia lui 

Dumnezeu şi să-i ceară smerit ajutorul. Despre împărăţia Tatălui, din finalul rugăciunii, 

Sfântul Ioan Gură de Aur spune şi el în cuvinte concise că de fapt este o referire la stăpânirea 

lui Dumnezeu, adică la o autoritate divină pe care nici măcar diavolii nu o pot înlătura (cum 

am zice în limbaj filozofic: ontologică, consecinţă a faptului că şi diavolii sunt creaturi ale 

Tatălui, iar tot ceea ce este creat este supus Necreatului): 

 
Aşadar, după ce prin amintirea duşmanului nostru ne-a pregătit de luptă şi ne-a 
stârşit toată trândăvia, ne dă iarăşi curaj şi ne ridică gândurile, amintindu-ne de 
Împăratul sub care suntem rânduiţi şi arătând că El este mai puternic decât toţi, 
spunând: „Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava”. Deci dacă a Lui este împărăţia, 
nu trebuie să ne temem de nimeni, pentru că nu este nimeni care să I se 
împotrivească şi cu care să împartă stăpânirea. 50 

 

                                                 
48 Idem, p. 428. 
49 Idem, pp. 429-430. 
50 Sf. Ioan GURĂ de AUR, Omilii la Matei, p. 255. 
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Mergând pe ideea că finalul „a Ta este împărăţia...” se referă la o stăpânirea a lui 

Dumnezeu în sufletul omului, sfântul Maxim adânceşte paradoxul subliniat cu câteva secole 

înainte de sf. Grigorie de Nyssa, că tocmai această stăpânire eliberează omul: 

 
Căci desfăcându-şi (omul, n.m.) dorinţa de la lucrurile de care e liberă raţiunea 
după fire, nu simte când îl supără momelile lor, ca unul ce s-a liniştit de orice 
agitaţie în legătură cu ele şi şi-a îndreptat toată puterea sufletului spre solobozenia 
dumnezeiasă, nemaiurmărind niciun interes. Această slobozenie dorind Domnul 
să o împărtăşească ucenicilor Săi, zice: Luaţi jugul meu peste voi şi învăţaţi de la Mine că 
sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre. Odihnă numeşte 
stăpânirea împărăţiei dumnezeieşti, care e ca o domnie ce slobozeşte pe cei 
vrednici de toată robia.51 

 

 Coborând mai înapoi în timp, Origen consideră că cele două variante ale rugăciunii 

Tatăl nostru din Mat. 6 şi Lc. 11 sunt diferite pentru că au şi fost rostite în momente diferite 

de către Mântuitor şi cu scopuri diferite: la Matei rugăciunea e pusă în legătură cu Fericirile, 

iar la Luca în legătură cu cererea ucenicilor de a-i învăţa să se roage.52 Aceasta ar putea fi o 

posibilă explicaţie a variantei textuale din Lc. 11, 2 folosită de sf. Grigorie de Nyssa. Însă 

Origen este mai nuanţat (dar nu opus) faţă de ideea stăpânirii lui Dumnezeu în sufletul omului 

evocată mai sus şi subliniază că aceste cuvinte vie împărăţia Ta exprimau dorinţa de a vedea 

pe Dumnezeu sălăşluindu-Se în inimile noastre: 

 
[…] e clar că cel ce se roagă să vie împărăţia lui Dumnezeu, pe bună dreptate se 
roagă ca împărăţia lui Dumnezeu să prindă rădăcină într-însul, să aducă roade şi să 
se desăvârşească. În orice sfânt (creştin), care e stăpânit de Dumnezeu şi care 
ascultă de legile Lui duhovniceşti, sălăşluieşte Domnul ca într-o cetate bine 
orânduită. Tatăl este de faţă şi Hristos stăpâneşte la un loc cu Tatăl în sufletul 
desăvârşit, după cuvântul pe care l-am amintit: Vom veni la el şi vom face locaş la el 
(In. 14, 23).53 

 

Şi Origen împărtăşeşte concepţia mistică a posibilităţii întâlnirii omului cu Dumnezeu 

încă din această viaţă, nu doar după moarte sau la sfârşitul lumii, ceea ce constituie firul roşu 

al acestei lucrări: 

 
De pe acum, deci, să se îmbrace în sfinţenie ceea ce este stricăcios în noi şi 
nestricăciunea în feciorie şi desăvârşită curăţenie, iar ce este muritor să se îmbrace, 
după biruinţa morţii, în nemurirea Tatălui, şi astfel, aflându-ne sub stăpânirea lui 

                                                 
51 Sf. MAXIM M ărturisitorul, op. cit., p. 270. 
52 ORIGEN, Despre rugăciune, cuv. XVIII, în P.S.B. vol. 7, Origen – scrieri alese, EIBMBOR, Bucureşti, 1982, 
pp. 237-238. 
53 Idem, pp. 251-252. 
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Dumnezeu, să ne împărătăşim încă de pe acum de binefacerile renaşterii şi ale 
învierii.54 

 

 Contemporan cu Origen, sf. Ciprian al Cartaginei se întreba şi el retoric – precum mai 

târziu sf. Grigorie de Nyssa – „Cerem să vină împărăţia lui printre noi […]. Dar când nu 

domneşte Dumnezeu, sau când începe la El ceea ce a fost întotdeauna şi nu încetează de a 

fi?”55. Poate nu la fel de mistic precum Origen, sf. Ciprian totuşi identifică împărăţia cerută în 

rugăciune cu persoana lui Hristos, a Cărui venire era aşteptată şi invocată de către creştinii 

supuşi prigoanelor: 

 
Dar, prea iubiţi fraţi, împărăţia lui Dumnezeu poate fi Hristos însuşi, pe care-L 
dorin zilnic să vină, a cărui sosire voim să se înfăptuiască fără zăbavă. Căci după 
cum El însuşi este învierea, fiindcă în El înviem şi noi, la fel se poate înţelege El 
însuşi ca împărăţie a lui Dumnezeu, fiindcă în El vom avea să împărăţim.56 

 
 Sf. Ciprian are şi o perspectivă originală: a cere venirea Împărăţiei înseamnă a fi gata 

de moarte, ceea ce înseamnă a nu cere în rugăciune mai multe decât pâinea cea de toate zilele, 

căci a cere bogăţie şi realizări lumeşti înseamnă a te lega cu inima de cele de aici – stare 

incompatibilă cu cel care se pregăteşte pentru întâlnirea cu Dumnezeu: 

 
Pe buă dreptate, aşadar, discipolul lui Hristos îşi are hrană zilnic şi e oprit să se 
gândească la ziua de mâine, fiindcă devine inconsecvent cu sine însuşi, adică pe de 
o parte cere să trăiască mult timp în lume, iar pe de alta să vină repede în 
împărăţia lui Dumnezeu.57 

 

                                                 
54 Idem, pp. 253. 
55 Sf. CIPRIAN al Cartaginei, Despre rugăciunea domnească (De Dominica Oratione), în P.S.B. vol. 3, 
Apologeţi de limbă latină, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, p. 470. 
56 Idem, p. 471. 
57 Idem, XVIII, p. 475. 
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4.1.2.2. Cultul divin – celebrarea Împărăţiei 

 

 Nu intenţionez să fac o analiză exhaustivă a referinţelor privitoare la Împărăţia lui 

Dumnezeu în cultul divin, ci doar să punctez prezenţa Împărăţiei în cult ca o consecinţă a 

prezenţei ei deja în conştiinţa credincioşilor şi a trăirii ei de către aceştia. 

În toate cele trei formule – a Sf. Ioan Gură de Aur, a Sf. Vasile cel Mare şi a Sf. 

Grigorie Dialogul, Sfânta Liturghie debutează cu formula: Eὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός 

καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων – „Binecuvântată 

este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururrea şi-n vecii vecilor”58. 

Despre această formulă, părintele Petre Vintilescu spunea: 

 
Slăvim astfel pe Dumnezeu contemplat într-unul din principalele Sale 
atribute sau însuşiri şi anume în suveranitatea absolută a lui Dumnezeu-
Tatăl, Creatorul şi deci Stăpânul existenţei («Făcătorul cerului şi al 
pământului, al tuturor celor ce se văd şi nu se văd»); a lui Dumnezeu-Fiul, 
«prin Care toate s-au făcut», întemeietorul împărăţiei mesianice, al cărei 
început a fost hotărât o dată cu făgăduinţa Tatălui făcută primilor oameni în 
vederea mântuirii şi a surpării puterii lui Satan; a lui Dumnezeu-Duhul Sfânt 
«de viaţă făcătorul… Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi 
slăvit», desăvârşitorul împărăţiei mesianice, aşezată în lume prin întruparea, 
lucrarea şi jertfa Fiului trimis de Tatăl.59 

 
Nu doar în binecuvântarea de la începutul slujbei se pomeneşte de Împărăţie, dar şi în 

cântarea Fericirilor: „Întru împărăţia Ta când vei veni, pomeneşte-ne pe noi, Doamne!”. Iar 

fericirile se cântă şi în alte slujbe, spre exemplu în Denia Canonului din Joia săptămânii a V-a 

din Postul Mare. 

În timpul Sfintei Liturghii, creştinii fac o anamneză (pomenire a faptelor trecute ale 

mântuirii), dar au şi o trăire anticipată, în duh, a realităţilor viitoare: 

 
Aducându-ne aminte, aşadar, de această poruncă mântuitoare şi de toate 
cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce, de groapă, de învierea cea de-a treia 
zi, de înălţarea la ceruri, de şederea de-a dreapta şi de cea de-a doua şi 
slăvită venire, ale Tale dintru ale Tale, Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru 
toate.60 

 
Referinţele frecvente la Împărăţie din cuprinsul Sfintei Liturghii, atât în rugăciunile 

tainice ale preotului cât şi în ecfonise, arată Liturghia ca pe un urcuş liturgic către piscul ei – 
                                                 
58 Liturghier, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, pp. 125, 192 şi 265. 
59 Pr. prof. Petre VINTILESCU, Liturghierul explicat, EIBMBO, Bucureşti, 1972, pp. 157-158. 
60 Liturghier, p. 162. 
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împărtăşirea – despre care Nicolae Cabasila a spus că „uneşte desăvârşit cu Dumnezeu, sau 

care ne dă desăvârşirea vieţii spirituale, […] ţinta supremă a oricărei aspiraţii omeneşti” 61. 

Vederea prin credinţă a realităţilor eshatologice arată caracterul profetic al Sfintei Liturghii, 

iar invocarea frecventă a venirii Împărăţiei arată că Împărăţia este deja prezentă în credincioşi, 

subliniindu-se caracterul ei de taină, de stăpânire a lui Dumnezeu în sufletele celor ce se 

roagă. 

Dacă Sfânta Liturghie este trăirea Împărăţiei, taina Botezului este considerată poarta 

de intrare în Împărăţie: 

 
Botezul este socotit ca o trecere a noastră din lumea întunericului, unde stăpâneşte 
diavolul, în împărăţia luminii, unde domneşte Hristos, Cel ce este “lumina vieţii” 
(In. 8, 12) şi “luminează pe tot omul care vine în lume” (In. 1, 9). De aici înainte 
cei botezaţi “sunt toţi fii ai luminii şi fii ai zilei, nu mai sunt ai nopţii, nici ai 
întunericului” (I Tes. 5, 5). De aceea, în vechime botezul se mai numea şi 
“luminare” (fotismos); candidaţii la botez se numeau fotizomenoi, illuminandi sau “cei 
către luminare”, cum sunt numiţi în ectenia specială care se rostea pentru ei în 
timpul Păresimilor şi care se păstrează până azi în rânduiala Liturghiei ortodoxe a 
Darurilor mai înainte sfinţite […].62 
 
Dacă Botezul produce, prin unirea cu Hristos, desfiinţarea păcatului originar al 
despărţirii de Dumnezeu, imprimată în firea noastră, şi dacă fără această unire cu 
Hristos nu se poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu, evident că botezul ne este 
absolut necesar pentru mântuire.63 

 

 Ca şi Liturghia, Botezul începe şi el cu binecuvântarea împărăţiei Sfintei Treimi. După 

binecuvântarea de început, rugăciunile botezului reiau ideea Împărăţiei, atât în sensul ei 

eshatologic, cât şi în cel imediat – de comuniune a omului cu Dumnezeu: 

 
Rugăciunea a IV-a din rânduiala exorcizării: Stăpâne Doamne, Cel ce eşti, Cel care ai 
făcute pe om după chipul şi după asemănarea Ta şi i-ai dat lui putinţa de a 
dobândi viaţa de veci; după aceea, căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea, ci ai 
rânduit mântuire lumii prin întruparea Hristosului Tău; însuţi primeşte în 
împărăţia Ta cea cerească şi făptura aceasta a Ta pe care ai izbăvit-o din robia 
vrăjmaşului. […] Însoţeşte viaţa lui cu înger de lumină, ca să-l izbăvească pe el de 
toată bântuiala potrivnicului […]. Şi-l fă pe el oaie cuvântătoare turmei celei sfinte 
a Hristosului Tău, mădular cinstit al Bisericii Tale, fiu şi moştenitor al împărăţiei 
Tale. Ca după poruncile Tale vieţuind şi păzind pecetea nestricată şi ferind 
veşmântul neîntinat, să dobândească fericirea sfinţilor în împărăţia Ta. […]64 
 

                                                 
61 Diac. Ene BRANIŞTE, Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 
1943, p. 118. 
62 Pr. prof. dr. Ene BRANIŞTE, Liturgica specială pentru facultăţile de teologie, ediţia a IV-a, Editura Lumea 
Credinţei, Bucureşti, 2005, p. 303. 
63 Pr. prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologie dogmatică ortodoxă, vol. III, p. 62. 
64 Molitfelnic, EIBMBOR, Bucureşti, 2002, pp. 27-28. 
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Exorcizările, făcute sub forma unui dialog întreit: - Te lepezi de satana? Şi de toate 
lucrurile lui? Şi de toţi slujitorii lui? Şi de toată slujirea lui? Şi de toată trufia lui? – 
Mă lepăd de satana. – Te-ai lepădat de satana? – M-am lepădat de satana. – Te 
uneşti cu Hristos? – Mă unesc cu Hristos. – Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu 
Hristos. – Şi crezi lui? – Cred lui, ca unui Împărat şi Dumnezeu.65 
 
Rugăciunea finală din rânduiala exorcizării: Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, 
cheamă pe robul Tău (N) către luminarea cea sfântă […] şi-l umple de puterea 
Sfântului Duh, spre unirea cu Hristos, ca să nu mai fie el de acum fiu al trupului, ci 
fiu al împărăţiei Tale.66 
 

 Mai ales din exorcisme se vede cum omul, în temeiul libertăţii sale de voinţă, este 

chemat de a ieşi de sub stăpânirea diavolului, adică din împărăţia întunericului în care el îi 

slujea potrivnicului, şi răspunde afirmativ acestei chemări. Apoi este chemat să se unească cu 

Hristos şi să-I creadă ca unui Împărat, aceasta însemnând şi să facă voia noului Stăpân (facă-

se voia Ta). Această unire este imediată, nu una promisă şi viitoare, intrarea în Împărăţia de la 

sfârşitul veacurilor având ca temei tocmai chemarea şi răspunsul afirmativ.  

Sf. Ioan Gură de Aur în catehezele sale baptismale, pornind de la cuvântul apostolului 

Pavel „câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Gal. 3, 27), spune că botezul îl 

îmbracă pe neofit cu haina împărătească a împăratului Dumnezeu şi, aşa cum slujitorii 

împăraţilor lumeşti sunt uşor de recunoscut şi apăraţi de primejdii prin însăşi haina purtată, 

aşa şi cei nou-luminaţi sunt imediat recunoscut de către îngeri şi nu au a se teme de nimic rău. 

Şi sfântul Ioan înţelege că îmbrăcarea se referă de fapt nu la o haină, ci la purtarea în suflet a 

întregii Sfintei Treimi, adică o comuniune de persoane, o unire: 

 
Aşadar, cu mult mai mult, cei care nu pe haină, ci în suflet au locuind pe Însuşi 
Hristos şi pe Tatăl Lui şi pe Duhul Sfânt, ar avea multă siguranţă dacă ar fi drepţi, 
arătând în toate, prin stricteţea şi grija modului de vieţuire, că poartă chipul 
Împăratului! Căci precum aceia, când prezintă însemnele împărăteşti, sunt 
recunoscuţi de toţi [ca slujbaşi ai împăratului], tot aşa şi noi, cei ce L-am îmbrăcat 
o dată pe Hristos şi am fost învredniciţi de a-L avea înlăuntru, dacă am vrea, am 
putea printr-un mod de vieţuire atent, chiar tăcând, să scoatem la iveală puterea 
Celui Ce locuieşte în noi.67 

 

 Dar Împărăţia nu este prezentă doar în Sfânta Liturghie sau în taine, ci şi în cele şapte 

laude, vădindu-se caracterul ei central, pe care din păcate l-a pierdut în teologia actuală. Spre 

exemplu, în slujba Vecerniei Duminicii a doua din Triod, a Fiului risipitor, se cântă pe glas 2 

în Slava de la Doamne, strigat-am o stihiră de pocăinţă pentru căderea omului din Împărăţie: 
                                                 
65 Idem, pp. 28-29. 
66 Idem, p. 31. 
67 Sf. Ioan GURĂ de AUR, Cateheze baptismale, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2003, în „Cateheza aceluiaşi 
către neofiţi...”, pct. 17-18, ediţia electronică, p. 29. 
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O! de cîte  bunuri m-am lipsit, eu ticălosul, pe mine însumi. O, de la ce 
împărăţie am căzut, eu pătimaşul. Avuţia pe care am luat-o, am cheltuit-o, 
porunca am călcat-o. Vai mie, ticăloase suflete, că în focul cel veşnic voi fi 
osîndit. Pentru aceasta mai înainte  de sfîrşit, strigă către Hristos 
Dumnezeu:  Primeşte-mă, Dumnezeule, ca pe fiul cel desfrînat şi mă 
miluieşte.68 
 

 Deci imnografia are şi un caracter exegetic: căderea din Împărăţie este asimilată 

căderii din starea de curăţie, prin păcat, iar lepădarea păcatului este întoarcerea acasă, adică 

întoarcerea în Împărăţia Tatălui. Aceast simţământ se intensifică pe măsură ce avansăm în 

Postul Mare, spre exemplu în cuprinsul Canonului cel mare al sf. Andrei Criteanul: 

 
Ales fiind David rege, ca un rege s-a uns din corn cu dumnezeiescul mir. Deci şi 
tu, suflete al meu, de pofteşti împărăţia cea de sus, în loc de mir, unge-te cu 
lacrimi. (stihiră din Fericiri , la cântarea a 6-a)69 
 
Saul oarecând, dacă a pierdut asinele tatălui său, suflete, degrab a aflat în schimb 
împărăţia; dar păzeşte-te să nu greşeşti, alegând mai degrabă poftele tale cele 
dobitoceşti, decât împărăţia lui Hristos. (stihiră din cântarea a 7-a)70 
 
Hristos S-a făcut om, chemând la pocăinţă pe tâlhari şi pe desfrânate. Suflete, 
pocăieşte-te, că s-a deschis uşa împărăţiei acum, şi o apucă mai înainte fariseii şi 
vameşii şi desfrânaţii, pocăindu-se. (stihiră din cântarea a 9-a)71 
 
Un tâlhar Te-a hulit; un tâlhar ca Dumnezeu Te-a cunoscut. Că amândoi 
împreună pe cruce erau spânzuraţi. Dar, o, mult-Îndurate! Ca şi tâlharului celui 
credincios, care Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu, deschide-mi şi mie uşa slăvitei 
Tale împărăţii. (stihiră din cântarea a 9-a)72 
 
Treime de o fiinţă, Unime în trei ipostasuri, pe Tine Te lăudăm; pe Tatăl slăvind, 
pe Fiul slăvind şi Duhului închinându-ne, unui Dumnezeu într-o fire cu adevărat; 
viaţă şi vieţi, împărăţiei celei fără de sfârşit. (slava cântării a 9-a)73 

 
 Ba chiar şi în rugăciunile particulare este prezentă Împărăţia ca prezenţă proniatoare a 

lui Dumnezeu. Să luăm ca exemplu frecvent-folosita rugăciune de la terminarea mesei: 

 
Mulţumim Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătăţile 
Tale cele pământeşti; nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta împărăţie, ci, precum în 

                                                 
68 TRIODUL, Ediţia a VIII-a, EIBMBOR, Bucureşti, 1986, pp. 15-16. 
69 Idem, p. 370. 
70 Ibidem. 
71 Idem, p. 375. 
72 Idem, p. 376. 
73 Idem, p. 377. 
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mijlocul ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino şi la noi şi ne 
mântuieşte.74 

 
 Conjuncţia adversativă ci arată că opusul lipsirii de Împărăţie este situaţia venirii 

Mântuitorului la cei care-L cheamă, precum mai demult între ucenicii Săi. 

  

 Deci şi în cult se observă că Împărăţia – ca realitate prezentă dar şi invocată – este o 

slăvire a stăpânirii şi prezenţei lui Dumnezeu în sufletele credincioşilor, Împărăţia 

eshatologică nefiind altceva decât o înveşnicire a acestei stări fericite. 

 

 

                                                 
74 Ceaslov, p. 135. 
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4.1.3. Mărturisirea şi martiriul 

 

Creştinii, deşi sunt aleşi ai lui Hristos, nu sunt scutiţi de necazuri, aşa cum li se pare 

spre exemplu mormonilor (care iau drept binecuvântare a lui Dumnezeu prosperitatea în 

afaceri). Cuvântul Mântuitorului este răspicat: „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu 

am biruit lumea!” (In. 16, 33). Deci una dintre regulile de bază ale aşteptării Împărăţiei este 

răbdarea necazurilor şi depăşirea lor cu puterea lui Hristos, pe care El însuşi ne-a îndemnat să 

o folosim: 

 
Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela 
aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. […] Dacă rămâneţi întru 
Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă. (In. 15, 5 
şi 7) 
 

Răbdarea necazurilor nu se face doar în vederea intrării în Împărăţia eshatologică, ci şi 

în Împărăţia stăpânirii lui Dumnezeu chemată în rugăciunea Tatăl nostru despre care 

Mântuitorul spunea că este în sufletele noastre (Lc. 17, 21). Suferinţele au un rost concret, de 

a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi a-L primi în suflet, adică a intra sub stăpânirea lui eliberatoare. 

Ele despovărează sufletul de multe griji şi îl îmblânzesc; perspectiva morţii îl dezleagă pe om 

de avuţia de care obişnuim să ne lipim inima. De aceea l-a compătimit Mântuitorul pe tânărul 

bogat căci, fiind lipsit de necazuri datorită averii care-i permitea o viaţă fără de griji, nu avea 

perspectiva vieţii veşnice: „Fiilor, cât  de greu este celor ce se încred în bogăţii să intre în 

împărăţia lui Dumnezeu!” (Mc. 10, 24). De aceea şi sf. cuv. Antonie cel Mare le-a spus 

ucenicilor îngreunaţi de mulţimea suferinţelor: „Nimeni neispitit nu va puea să intre în 

Împărăţia Cerurilor. Că ridică, zice, ispitele, şi nimeni nu este care să se mântuiască” 75. 

Pe lângă necazurile obişnuite ale vieţii de zi cu zi, creştinii pot primi şi suferinţele 

pentru Evanghelie, adică să-L mărturisească înaintea oamenilor pe Hristos şi să vestească 

venirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Aceste suferinţe nu vin în mod neaşteptat, ci despre ele 

suntem avertizaţi de Mântuitor: „Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda 

până în sfârşit, acela se va mântui” (Mat 10, 22). A-L mărturisi pe Dumnezeu este un dar pe 

care creştinii îl doresc şi unii chiar îl primesc, lucrându-l cu sârguinţă, iar această lucrare se 

face cu ajutorul unor harisme (puteri date de sus), cum ar fi cele ale apostoliei, prorociei şi 

învăţării. Acestea s-au manifestat imediat după Pogorârea Sfântului Duh şi sf. ap. Pavel le 

enumeră de mai multe ori în epistolele sale: 

                                                 
75 PATERICUL egiptean, Episcopia Ortodoxă a Alba Iuliei, Alba Iulia, 1993, p. 8 (pct. 7). 
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Şi pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea 
învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, 
ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. (1Cor. 12, 28) 
 

Încă din cartea Faptele Apostolilor sunt consemnate suferinţele pe care le-au primit cu 

bucurie Petru, Pavel şi restul apostolilor, precum şi ucenicii pentru mărturisirea lui Hristos. 

Pavel relatează şi el sporadic în unele din epistolele sale aceste suferinţe (ex. 2 Cor. 6, 4-10 şi 

11, 23-27). Ele sunt continuate în miile de relatări din sinaxare, fără întrerupere de-a lungul a 

două milenii, chiar până în zilele noastre când ne-au ajuns relatări despre suferinţele 

mărturisitorilor şi martirilor români şi ruşi din temniţele comuniste cărora li s-a cerut explicit 

să se lepede de Hristos şi au refuzat, primind mutilări şi chiar moartea în chinuri76. 

Am spus mai sus că aceste suferinţe sunt un dar, ceea ce sună paradoxal pentru 

necredincioşi căci nimeni din cei ai lumii nu-şi doreşte suferinţa. Însă Hristos, deşi dă darul şi 

puterea de a-l lucra („fără Mine nu puteţi face nimic” – In. 15, 5 ), tot El şi încununează ca şi 

cum munca ar fi doar a omului: 

 
Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău 
împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata 
voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.  
(Mat. 5, 11-12) 
 
De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, 
El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui.  
(2 Tim. 4, 8) 
 
Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, 
pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El.  (Iac. 1, 12) 
 
Nu te teme de cele ce ai să pătimeşti. Că iată diavolul va să arunce dintre voi în 
temniţă, ca să fiţi ispitiţi, şi veţi avea necaz zece zile. Fii credincios până la moarte 
şi îţi voi da cununa vieţii.  (Apoc. 2, 10) 

 
Voi încheia acest subcapitol al aşteptării Împărăţiei de către credincioşi cu un cuvânt al 

sf. Ciprian al Cartaginei, care pentru frumuseţea lui a fost numit mai târziu Elogiul martiriului 

şi a fost preluat de Casiodor ş.a. în scrierile lor şi care rezumă toate aspectele dezvoltate mai 

sus: 

Iar voia lui Dumnezeu este aceea pe care a îndeplinit-o şi a propovăduit-o Hristos. 
Modestia în conversaţie, statornicie în credinţă, decenţă în cuvinte, dreptate în 
fapte, generozitate în ajutorări, stăpânire în conduită; a nu face nedreptate şi a o 
ierta pe cea făcută de altul, a trăi în pace cu fraţii, a iubi pe Domnul din toată 
inima, a-L iubi pentru că-n El e Tatăl, a te teme pentru că e Dumnezeu, anu pune 

                                                 
76 Cărţi precum Jurnalul fericirii a lui Nicolae Steinhardt, Întoarcerea la Hristos a lui Ioan Ianolide sau Sfântul 
închisorilor a monahului Moise sunt pline de astfel de relatări. 
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nimic mai presus de Hristos, fiindcă nici El n-a pus ceva mai presus de noi, a 
merita întotdeauna dragostea Lui, a rămâne cu credinţă şi curaj alături de crucea 
Lui [când] e vreo controversă în legătură cu numele şi cu cinstea Lui, a dovedi în 
vorbire statornicie de credinţă, în anchete tărie de caracter, suportând chiar 
moartea de e nevoie, aceasta înseamnă a foi să fii moştenitor al lui Hristos, a 
îndeplini poruncile lui Dumnezeu, a face voia Tatăului.77 

 
 
 Aceste frumoase cuvinte sunt la rândul lor o dezvoltare a ceea ce sf. ap. Pavel a spus 

cu puţine dar dense cuvinte: 

 
Şi dacă suntem fii, suntem şi moştenitori - moştenitori ai lui Dumnezeu şi 
împreună-moştenitori cu Hristos, dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu 
El să ne şi preamărim. (Rom 8:17 BOR) 

 

                                                 
77 Sf. CIPRIAN al Cartaginei, op. cit., p. 472, pct. XIV. 
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4.2. Cum o aşteaptă necredincioşii  

 

 Poate că e mult spus că necredincioşii aşteaptă Împărăţia lui Dumnezeu, în care nici 

măcar nu cred. Mai corect ar fi fost să ne întrebăm: cum îşi vor petrece necredincioşii timpul 

rămas până la sfârşitul lumii?  

Se poate observa în mentalul colectiv o superstiţie care acceptă sfârşitul lumii, dar  nu 

asociat venirii întru slavă a Fiului Omului, ci doar ca un eşec al civilizaţiei umane de a-şi 

înfrâna tendinţele războinic-dominatoare şi a-şi făuri un viitor mai luminos. Sau ca un 

accident produs de fenomene naturale ce nu pot fi controlate de către oameni, de exemplu 

ciocnirea Pământului cu un asteroid suficient de mare încât să producă daune la scară 

planetară, inundaţii uriaşe produse de încălzirea globală sau invers, intrarea într-o epocă de 

gheaţă etc.). Producţiile media, mai ales dinspre S.U.A., întruchipează această tendinţă, cum 

ar fi The Armagheddon (Armaghedonul), 2012, The Day After Tomorrow (Ziua de poimâine), 

The Terminator – Judgement Day (Terminatorul – Ziua judecăţii)  ş.a. 

În continuare voi analiza câteva moduri de poziţionare faţă de Împărăţia lui 

Dumnezeu. 

 

 

4.2.1. Starea de indiferenţă 

 

 Cei mai mulţi au fost şi vor fi indiferenţi la chemarea lui Dumnezeu şi îşi duc un trai 

cotidian încărcat de grijile vieţii şi condimentat din când în când cu bucurii lumeşti sau 

punctat pe alocuri de necazuri mai mult sau mai puţin surmontabile. În parabola 

semănătorului, aceştia par a fi cei arătaţi de căderea seminţelor pe lângă cale, pe pământ 

pietros sau între spini (Mat. 13). 

 Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază în Omilia XLIV la Matei că mai mulţi sunt cei 

care nu vor primi cuvântul lui Dumnezeu din diverse pricini şi că nu trebuie să ne descurajăm 

din această pricină: 

 
- Spune-mi, pentru ce s-a pierdut cea mai mare parte din sămânţă? 
- Nu din pricina semănătorului, ci din pricina pământului care a primit sămânţa, 
adică a sufletului care n-a ascultat de învăţătura Domnului. 
- Dar pentru ce Domnul n-a spus deschis: Trândavii au primit învăţătura, dar au 
pierdut-o; au primit-o şi bogaţii, dar au înăbuşit-o; au primit-o şi uşuraticii, dar au lepădat-o? 
- N-a vrut să-i mustre cu asprime, ca sa nu-i arunce în deznădejde, ci a lăsat 
mustrarea pe seama conştiinţei ascultătorilor. 
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N-a păţit lucrul acesta numai sămânţa, ci şi mreaja. Şi mreaja a adunat din mare 
mulţi peşti nefolositori (Mat. 13, 47-48). 
Hristos a spus pilda aceasta ca să-i întărească pe ucenici, să-i înveţe să nu se 
descurajeze când vor vedea că cei care pier sunt mai mulţi decât cei care primesc 
cuvântul. Aşa s-a întâmplat şi Stăpânului lor. Hristos ştia negreşit mai dinainte că 
acesta va fi rezultatul, dar nu s-a oprit din semănat.78 

 

 

4.2.2. Umanismul secular şi paradisul pe pământ – devieri de la 

înţelegerea adevăratei naturi a Împ ărăţiei 

 

 Pe lângă acei credincioşi care ţin cuvântul lui Dumnezeu fără să-l schimbe sau să-l 

schimbe, se află şi acei pseudo-credincioşi care l-au schimbat sau i-au dat o nouă interpretare, 

în afara tradiţiei Bisericii. Putem spune fără să greşim că în această categorie intră atât 

catolicii, care au inovat continuu chiar şi înainte de Marea Schismă, producând tensiuni în 

sânul Bisericii atunci când încă nu se divizase formal, cât şi protestanţii şi neoprotestanţii de 

la Martin Luther încoace. Pentru aceştia, cartea Apocalipsei are un cuvânt foarte dur: 

 
Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei cărţi: De va mai 
adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise 
în cartea aceasta; iar de va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei proorocii, 
Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea sfântă şi de la cele 
scrise în cartea aceasta. (Apoc. 22, 18-19) 

 

 Lăsând la o parte cauzele politice, sociale şi economice care au dus la schisma cu 

catolicii şi căderea în erezii a protestanţilor desprinşi din ei, cea mai evidentă rupere este la 

nivelului modului în care este percepută Împărăţia lui Dumnezeu de către cei care au părăsit 

Biserica-mamă. Lipsiţi fiind de har, aceştia nu mai pot percepe natura esenţial duhovnicească 

a Împărăţiei, căreia natura materială îi va fi supusă după Parusie („cer nou şi pământ nou” – 

Apoc. 21, 1). 

 La catolici încă se mai păstrează o urmă de mistică, aceştia beatificând oameni care au 

trăit prezenţa lui Hristos, unii dintre ei purtători de stigmate; încă se mai acceptă existenţa 

harului – deşi într-o formă alterată, a graţiei supra-adăugate, adică a unei energii create – şi 

încă se mai păstrează sacramentele. La aceştia alunecarea de la dreapta învăţătură este mult 

mai greu de observat pentru cei neavizaţi (am citat în cap. 2.1. efectele alunecării de la 

dreptarul iconografic, ca o consecinţă a lipsei de perspectivă duhovnicească asupra realităţilor 

                                                 
78 Sf. Ioan GURĂ de AUR, Omilii la Matei, p. 524. 
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eshatologice, care a dus la naşterea tabolului religios şi la introducerea statuilor în decorul 

bisericesc). Însă în mediul protestant schimbările sunt foarte evidente, renunţându-se făţiş la 

tot ceea ce ţine de har: reprezentări iconografice, arhitectura bisericească, slujbe, taine, preoţie 

harică şi continuitate apostolică, cultul sfinţilor, al îngerilor şi al Maicii Domnului. Aceste 

grupări s-au înfiinţat prin iniţiativa pur lumească a unor lideri nemulţumiţi ini ţial de Biserica 

Apuseană, apoi din sânul lor alţi „întreprinzători” au venit cu idei noi, reforma la Reformă, 

creând noi organizaţii şi rupând grupuri de oameni pe care i-au tras către adunările lor. 

 Fiind tributari unor astfel de opinii şi supuşi atomizării, dar încercând cu disperare să 

păstreze Scriptura – nu ca pe un fruct al Tradiţiei, ci ca pe o autoritate divină şi imuabilă – 

protestanţii au încercat să explice lumeşte tot ceea ce ţinea de mistica întâlnirii omului cu 

Dumnezeu, de venirea Fiului Omului în slavă la Judecata de Apoi şi de instaurarea Împărăţiei 

veşnice în termeni mundani, prin raportare la existenţa unei fericiri pe pământ în forma sa 

actuală, dar curăţată la nivel moral de vicii. S-a ajuns la un puritanism excesiv (gruparea 

Amish din SUA), la un cult al mâncărurilor cuşer (ex. în adventism) sau chiar un cult al 

bunăstării materiale ca semn al binecuvântării divine (ex. la mormoni). 

 Nu îmi propun să avansez în zona Misiologiei – ramură a teologiei care are ca obiect 

studiul sectelor şi al devierilor concepţiilor sectare – ci doar am punctat acest mod de 

poziţionare al celor care totuşi cred în persoana lui Iisus Hristos, chiar şi deformat. Se poate 

observa că în realitate aceste culte sunt iudaizante, încercând cu disperare să ţină multe dintre 

preceptele legii mozaice, cum ar fi odihna sabatică, evitarea mâncărurilor „necurate” sau 

cultul patriarhilor evrei, ceea ce de fapt arată în concepţia lor o superioritate a Vechiului 

Testament asupra Noului Testament. Persoana lui Iisus este şi ea percepută ca pur lumească – 

doar om, nu şi Dumnezeu – iar Maica Domnului nu este Theotokos – Născătoare de 

Dumnezeu – ci doar o banală femeie născătoare de om. Nu există sfinţi, iar a trăi în Hristos nu 

presupune o legătură intimă şi continuă cu El, ci doar o imitare a faptelor Lui de virtute, astfel 

încât Dumnezeu-Tatăl la sfârşitul veacurilor să-i aleagă pe cei virtuoşi şi să-i recreeze după ce 

fuseseră distruşi complet prin moarte, reînviindu-i spre bucurie veşnică pe pământ. 

 Avansând cu consecinţele, Împărăţia lui Dumnezeu – în concepţia multora – este şi va 

rămâne în lumea aceasta, fiind alcătuită din oameni cu o stare morală curată şi prezentată ca o 

grădină uriaşă aidoma Paradisului pierdut. De aceea mulţi au tras concluzia că este de datoria 

omului să recreeze Paradisul pe pământ şi să adopte o nouă conduită de viaţă, lucru care se 

vede azi pregnant mai ales la vicioşii care aderă la mişcările neoprotestante: ei leapădă brusc 

tot ceea ce ţinea de viciu, se autointitulează emfatic „pocăiţi” şi devin dintr-o dată „curaţi” şi 



 48 

elitişti; ei practică un prozelitism intens, încercând cu tenacitate să convingă pe alţii să-i 

urmeze şi propovăduind un moralism agresiv. 

 Cei mai îndrăzneţi afirmă că Împărăţia lui Dumnezeu a şi venit. Aceştia sunt numiţi 

adepţii „eshatologiei realizate”, unul dintre ei fiind binecunoscutul exeget C.H. Dodd, autor al 

multor cărţi traduse şi publicate în România. 

 Iar alţii, deşi profesori de teologie în Apus, ajung să se declare atei şi continuă să 

predea studiul Scripturii. Aici trebuie să semnalez excesul cu care noi – teologii ortodocşi – 

ne îndreptăm atenţia spre zona exegezei protestante. Deşi trebuie să recunoaştem că 

protestanţii sunt, statistic, mult mai silitori şi mai temeinici în studiul lor decât noi, generând o 

cantitate uriaşă de studii şi oferindu-ne adeseori instrumente de informare bine documentate şi 

puncte de vedere interesante în interpretările lor, se observă că ei nu sunt concluzivi în sensul 

ziditor de suflet: rupţi de tradiţie, de suportul dogmatic corect şi de perspectiva eshatologică 

adevărată, soluţiile date de ei nu pot fi coerente. Iar noi, concentraţi pe diversitatea lor de 

opinii, încercăm cu disperare să punem lucrurile cap la cap şi să tragem o concluzie în orice 

studiu de cercetare biblică.  

Spre exemplificare, am avut în vedere două lucrări tangente subiectului abordat în 

această teză – Împărăţia lui Dumnezeu: Parabolele lui Iisus a filozofului Andrei Pleşu79 şi un 

studiu mai puţin cunoscut dar bine documentat Împărăţia lui Dumnezeu, între aparenţă şi 

potenţă a preotului Ilie Chişcari80. La primul este cumva previzibilă aplecarea lui spre zona 

germană a interpretării biblice, întrucât a avut iniţiativa de a aborda un subiect ce ţine de 

teologie fără a fi de formaţie teolog şi a dorit să aibă la dispoziţie un volum mare de lucrări 

asupra subiectului pentru a-şi fundamenta lucrarea; despre această carte am scris deja o 

recenzie în teza de licenţă (secţiunea 3.2.1.) în care arătam că autorul a făcut un periplu 

obositor, preluând peste 90% din materialul bibliografic din zona protestantă, iar restul din 

zona catolică, pentru a demonstra raţional unele realităţi cunoscute deja în tradiţia Bisericii 

Ortodoxe şi trăite deja de către membrii ei. La al doilea însă, numărul foarte mare de păreri 

protestante şi catolice citate, puse pe picior de egalitate cu scrierile patristice, vădeşte tendinţa 

teologiei româneşti de deschidere prea mare spre exegeza protestantă. Consecinţa? După o 

muncă temeinică de zeci de pagini de argumente şi zeci de opere citate, autorul îşi dă seama 

că nu prea poate să spună mare lucru despre subiectul Împărăţiei Cerurilor: 

 
Celelalte interpretări ulterioare, care nu se mai încadrează în paradigmele 
evanghelice, reprezintă aplicaţii mai mult sau mai puţin fericite ale acestor 

                                                 
79 Andrei PLEŞU, Parabolele lui Iisus. Adevărul spus ca poveste, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012. 
80 Pr. Ilie CHIŞCARI, op. cit., pp. 73-128. 
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parabole în funcţie de noile contexte în care sunt propovăduite. Nu poate fi 
negată importanţa lor moralizatoare, însă, dacă vrem să înţelegem mesajul iniţial al 
Mântuitorului Iisus Hristos, este necesar să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. […] 
Această ipoteă de interpretare a parabolei grăuntelui de muştar şi a aluatului nu are 
pretenţia de a se prezenta ca soluţie ultimă în problematica ridicată de ele. Trebuie 
să fim conştienţi că, atâta timp cât nu am reuşit să oferim o soluţie clară şi 
completă nici măcar sensului noţiunii de Împărăţie a lui Dumnezeu, nu vom fi în 
stare nici să considerăm că am ajuns la o înţelegere deplină a realităţilor pe care le 
presupune. “Taina Împărăţiei lui Dumenezeu” va continua să rămână mereu o taină 
pentru omul neduhovnicesc.81 

 

 Am urmărit cu această teză de master printre altele să arăt că recursul la sfinţii părinţi 

este îndestulător pentru a scoate la iveală sensurile tainice ale cuvintelor Sfintei Scripturi, mai 

ales că nu ducem lipsă de scrieri. Spre exemplu, analizele privitoare la rugăciunea Tatăl 

nostru şi la cultul divin arată că se poate identifica uşor un fir roşu călăuzitor în scrierile 

părinţilor Bisericii şi că nu există contradicţie între ei, deşi sunt despărţiţi de multe secole. 

Lucru care nu se întâmplă în Apus. Iar perspectivele multiple de abordare a temei Împărăţiei – 

exegetică, dogmatică, liturgică, iconografică – arată că există o unitate în sânul Bisericii în 

jurul acestei teme centrale, lucru imposibil de găsit în catolicism sau în protestantism. 

 Spre a rezuma cele spuse mai sus despre înţelegerea greşită a naturii Împărăţiei lui 

Dumnezeu, voi recurge din nou la autoritatea Dogmaticii părintelui Stăniloae: 

 
Sensul istoriei nu se poate descoperi în istorie, judecata asupra ei nu se poate rosti 
în cuprinsul ei, căci aceasta ar însemna că ea a ajuns la capăt cât încă ea durează, 
ceea ce este imposibil. De aceea arătarea descoperită a lui Iisus Hristos cu 
umanitatea Sa desăvârşit îndumnezeită nu poate avea loc în istorie. Căci însăşi 
umanitatea aceasta îndumnezeită e dincolo de istorie. Istoria e prin fiinţa ei drum, 
nu odihnă finală, ea e tensiune neajunsă la capăt.[…] 
Teoriile care văd Parusia ca un eveniment în partea finală a istoriei, care văd 
eshatologicul, desăvârşirea ca o fază finală a istoriei, concep Împărăţia cerurilor ca 
un chip dezvoltat al lumii acesteia, sau lumea aceasta ca un chip nedezvoltat al 
Împărăţiei cerurilor. Nu văd caracterul transcendent al Împărţiei cerurilor […]. 
Mai accentuată e greşeala aceasta la hiliaştii propriu-zişi, care aşteaptă o împărăţie a 
lui Hristos de o mie de ani pe pământ, înainte de judecata din urmă. […] 
În toate variantele milenariste, Împărăţia cerurilor are un caracter istoric după 
chipul vieţii de acum. […] Sectele care o susţin nu se mulţumesc numai cu 
fericirea duhovnicească a vieţii spirituale, ci doresc cel puţin pentru un răstimp de 
o mie de ani, anterior aceleia, o fericire mai apropiată de cea posibilă în lume. 
Învăţătura aceasta înseamnă o reluare a speranţelor poporului iudeu care aştepta pe Mesia 
pentru a restabili împărţia Lui pământească distrusă de împărăţia Babilonului. Ea 
interpretează greşit proorociile din Vechiul Testament, care vorbesc de o viitoare 
restabilire a strălucirii lui Israel prin Mesia.[…] 

                                                 
81 Idem, p. 126. 
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Acestei învăţături i se poate răsunde că proorocia despre restabilirea împărăţiei lui 
Israel s-a împlinit prin întemeierea Bisericii, care e Israel cel spiritual, sau se va 
împlini desăvârşit în viaţa viitoare.82 

 
 

4.2.3. Zodia Vărsătorului şi împărăţia luciferică 

 

În zona sincretismului religios se manifestă tot felul de concepţii despre soarta lumii. 

De la ciclul nesfârşit al naşterilor şi distrugerilor lumii din triadologia hindusă (de care sunt 

responsabili zeii Vişnu, Şiva şi Brahma), la profeţiile despre intrarea lumii într-o nouă zodie a 

Vărsătorului83 – prezisă de calendarul Mayaş şi propovăduită în scrieri cu mare priză la public 

cum ar fi Codul lui Da Vinci a lui James Brown – teoriile sunt de o mare diversitate şi care 

mai de care mai originale. Ele par a converge însă spre o instaurare a unei noi împărăţii, 

camuflată acum sub denumirea New Age, care promite o înaltă iluminare spirituală şi o 

revelare a tainelor lumii de către un nou conducător spiritual care va unifica toate curentele şi 

mişcările religioase într-una singură. 

Nu este greu de înţeles pentru creştini că acest nou „iluminător” va fi Lucifer, balaurul 

cel mare şi şarpele cel de demult (Apoc. 12, 9), diavolul înstăpânit asupra lumii, 

manifestându-se printr-un om care i se va supune lucid şi desăvârşit – Antihristul – şi lucrând 

prin acesta semnele sale. Sfinţi mai noi precum Nil Cavsocalivitul, Ignaţie Briancianinov sau 

chiar Paisie Aghioritul au prezis că acesta se va deghiza într-un om blând şi desăvârşit 

moralist, ba chiar sprijinitor al Bisericii. De aceea va avea priză la cei care au morala ca ţel 

suprem – cultele protestante, mai ales adventiste. Acestea, pe lângă moralitatea care le va fi 

satisfăcută, vor fi seduse şi de semnele şi puterile lucrate de Fiară, în dorul lor ascuns dar 

nemărturisit după trăirea harului, pe care orice fiinţă umană îl are zidit în ea. Dar nu numai cei 

căzuţi din creştinism vor fi seduşi, ci toţi cei care nu sunt viu legaţi de Hristos, adică toţi 

oamenii cu o credinţă sincretistă, ateii şi chiar acei creştini ortodocşi lipsiţi de vigilenţă – 

înşelaţii. Căci una dintre piedicile aflate în calea creştinilor va fi înşelarea: cel care se va 

pretinde a fi Dumnezeu şi Fiu al lui Dumnezeu va lucra semne prin care va încerca să-i 

păcălească chiar şi pe creştinii naivi că el ar fi cel aşteptat, nu Cel care a fost deja. Sau că el va 

fi Hristos care Se va fi întors deja, în slavă, şi că oamenii trebuie să i se închine: 

 
Iar Iisus a început să le spună: Vedeţi să nu vă înşele cineva. Căci mulţi vor veni în 
numele Meu, zicând că sunt Eu, şi vor amăgi pe mulţi. (Mar 13:5-6 BOR) 

                                                 
82 Pr. prof. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, pp. 389-391 şi 393. 
83 Pr. prof. dr. Nicolae ACHIMESCU, Noile mişcări religioase, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2002, pp. 29 şi 230. 
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Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi. Căci 
se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar 
minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Iată, v-am spus de mai 
înainte. Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în 
cămări, să nu credeţi. Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la 
apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.  (Mat 24:23-27 BOR) 

 

Înşelarea este o lucrare posterioară adevărului. Mai întâi este adevărul şi apoi vine 

înşelarea, care schimbă adevărul. Tâlcuind pilda neghinelor, sf. Ioan Gură de Aur arăta 

această succesiune a evenimentelor: 

 
Apoi vorbeşte şi de felul vicleşugului, spunând: Pe când dormeau oamenii. Nu mică 
primejdie atârnă deasupra conducătorilor credincioşilor; şi mai cu seamnă 
deasupra celor cărora li s-a încredinţat paza semănăturilor; dar nu numai deasupra 
conducătorilor, ci şi deasupra credincioşilor. 
Pilda aceasta mai arată că erezia este posterioară adevărului, lucru confimat şi de 
desfăşurarea faptelor. Întâi au fost profeţii, apoi profeţii mincinoşi; întâi apostolii, 
apoi apostolii mincinoşi; întâi Hristos, apoi antihrist. Dacă diavolul n-ar vedea ce 
să imite sau pe cineva împotriva căruia să uneltească, nici n-ar întreprinde nimic şi 
nici n-ar şti ce să facă. Aşa însă, pentru că a văzut că o sămânţă a dat o sută, alta 
şaizeci, iar alta treizeci, vine pe altă cale. Şi pentru că n-a putut nici să smulgă 
seminţele care prinseseră rădăcină, nici să le înăbuşe şi nici să le ardă, unelteşte o 
altă înşelăciune: aruncă între seminţele bune seminţele lui”84 

 

Cum scăpăm de înşelare? Domnul Iisus Hristos a repetat des: Privegheaţi!  sub diverse 

forme: „Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru”  (Mat. 24,42) sau 

„Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul 

neputincios” (Mc. 14, 38). Deci trebuie să avem o continuă lucrare de priveghere (nu de 

nesomn, ci de încordare a atenţiei şi a voinţei spre cele bune) şi de smerire a sufletului după 

pilda Mântuitorului „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi 

smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre” (Mat. 11, 29). Despre această lucrare ne 

dau mărturie sfinţii, dintre care îi voi cita pe sf. Ioan Gură de Aur şi sf. Antonie cel Mare: 

 
- Dar cum e cu putinţă să nu dormi? m-ar întreba cineva. 
- Dacă ar fi vorba de somnul acesta al trupului, ar fi cu neputinţă. Dar nu-i vorba 
de somnul acesta, ci de somnul voinţei. Şi se poate să nu dormi nicodată cu 
voinţa. De aceea şi Pavel spunea: Privegheaţi, staţi în credinţă (I Cor. 16, 13). 
Hristos arată apoi că acest somn al voinţei nu-i numai nefolositor, ci şi vătămător. 
Diavolul atunci îşi seamănă sămânţa sa după ce pământul a fost lucrat, că nu mai 
are nevoie de nicio muncă. Tot aşa fac şi ereticii care îşi răspândesc otrava lor; şi o 
fac nu pentru altă pricină, ci de dragul slavei deşarte. […] La început îşi ascund 

                                                 
84 Sf. Ioan GURĂ de AUR, Omilii la Matei, omilia XLVI, pp. 536-537. 
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erezia; dar după ce lumea capătă încredere în ei, după ce crede în cuvântul lor, 
atunci încep să-şi verse otrava.”85 

 
Zis-a avva Antonie: am văzut toate cursele vrăjmaşului întinse pe pământ şi 
suspinând am zis: oare cine poate să le treacă pe acestea? Şi am auzit glas 
zicându-mi: smerenia.86 
 
 

4.2.4. Plăgile venite asupra pământului şi hulirea lui Dumnezeu 

 
Pe măsură ce timpul rămas se va scurta şi istoria se va apropia de sfârşit, situaţia lumii 

se va înrăutăţi. Cartea Apocalipsei este plină de semne asemănătoare plăgilor trimise 

odinioară peste egipteni pentru a-l determina pe Faraon să-i elibereze pe evrei din robie. 

Observăm în cap. 16 al Apocalipsei că îngerii care ţin lumea în ordine şi controlează stihiile 

primesc poruncă divină să dezlănţuie forţele naturii împotriva oamenilor: un înger toarnă o 

cupă pe pământ dezlănţuind boli de nevindecat (v. 1); alţii toarnă cupe în mare, în râuri şi în 

izvoare, făcându-le otrăvitoare (vv. 3-4); un altul în Soare făcându-l arzător (v. 8) ş.a.m.d. 

Cele ce se vor petrece cu lumea întreagă se vor asemăna faptelor de blestem prorocite 

în Legământul încheiat de Iahve cu poporul ales (Deut. 28): nerespectarea Legământului era 

pedepsită cu prefacerea naturii înconjurătoare într-un mediu potrivnic, impropice vieţii. 

Această stare exterioară de cădere în dezordine a Cosmosului şi de potrivnicie faţă de om este 

o consecinţă a înrăutăţirii stării l ăuntrice a oamenilor, a căror iubire se va răci din cauza 

înmulţirii f ărădelegilor (Mat. 24, 12), şi a depărtării lor de Dumnezeu prin lepădarea de 

credinţă şi întronarea lui Antihrist ca dumnezeu, prorocită de către sf. ap. Pavel: 

 
Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până 
ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, 
fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte 
Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui 
Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu.  (2 Tes. 2, 3-4) 

 
Când Dumnezeu va îngădui să vină multele relele asupra lumii, majoritatea oamenilor 

va fi nepregătită, potrivnică Domnului şi nepocăită: 

 
Şi oamenii au fost dogoriţi cu mare arşiţă şi au hulit numele lui Dumnezeu, Care 
are putere peste urgiile acestea, şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă.  (Apoc. 16, 9) 
 
Şi au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor şi a bubelor lor, dar de 
faptele lor nu s-au pocăit.  (Apoc. 16, 11) 

                                                 
85 Idem, p. 537. 
86 Pateric, Pentru avva Antonie, pct. 9, p. 8. 
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5. Pierderea Împărăţiei – părăsirea de către Dumnezeu 

 

 Aşa cum Împărăţia se poate cuceri, ea se poate şi pierde. Înţelegem prin aceasta o 

rupere de legătura cu Dumnezeu din timpul vieţii, care va avea drept consecinţă neputinţa 

intrării în Împărăţia eshatologică la înviere, dacă nu se restabileşte relaţia om-Dumnezeu prin 

pocăinţă şi iertare, posibile până în clipa morţii. 

 Sfântul Maxim identifică patru motive pentru care Dumnezeu părăseşte omul: 

 
Patru sunt felurile generale ale părăsirii: una din iconomie, cum este la Domnul, ca 
prin păruta părăsire cei părăsiţi să se mântuiască. Alta spre dovedire, cum este la 
Iov şi Iosif, ca să se arate unul stâlp al bărbăţiei, altul al neprihănirii. A treia spre 
povăţuire duhovnicească, cum este la Apostolul, ca, smerindu-se în cugetare, să 
păstreze covârşirea harului. În sfârşit a patra este lepădarea, ca la iudei, ca 
pedepsiţi fiind, să fie încovoiaţi spre pocăinţă. Dar toate felurile sunt mântuitoare 
şi pline de bunătatea şi de iubirea de oameni a lui Dumnezeu.87 

 

 Părăsirea iudeilor de către Dumnezeu se face temporar pentru a-i întoarce la pocăinţă, 

deci e o lucrare izvorâtă din iubire, ca a tatălui care aşteaptă întoarcerea fiului risipitor (Lc. 

15). De fapt, ca şi fiul din pilda aceea care şi-a părăsit tatăl din proprie voinţă, şi poporul 

iudeu şi-a părăsit Dumnezeul care l-a iubit ca un tată. 

 Dar sf. Ciprian al Cartaginei argumentează că iudeii – ca popor – au fost părăsiţi 

definitiv de către Dumnezeu tocmai pentru potrivnicia lor irevocabilă, pornind de la cuvintele 

Mântuitorului despre „plângerea şi scrâşnirea dinţilor”: 

 
Este nevoie de rugăciune continuă, ca să nu decădem din împărăţia cerească, aşa 
cum au căzut iudeii, cărora le fusese mai întâi promisă această împărăţie, precum 
arată şi dovedeşte Domnul: Mulţi, zice El, vor veni de la răsărit şi de la apus şi se vor 
aşeza cu Abraham, cu Isaac şi cu Iacob în împărăţia cerurilor. Dar fii împărăţiei vor fi alungaţi 
în întunecimile din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Arată că înainte iudeii 
erau fii ai împărăţiei, când stăruiau să fie şi fii ai lui Dumnezeu; dar când au încetat 
de a avea acest nume părintesc, le-a încetat şi împărăţia. Şi de aceea noi, creştinii, 
care am început să numim în rugăciune pe Dumnezeu Tată, ne rugăm să vină şi la 
noi împărăţia lui Dumnezeu.88 

 
Deci există şi un motiv pentru care Dumnezeu îi părăseşte definitiv pe oameni: atunci 

când ei înşişi hotărăsc irevocabil să nu mai facă voia Lui şi să lepede stăpânirea lui, aşa cum 

cânta şi David în Psalmul 2:  

 

                                                 
87 Sf. MAXIM M ărturisitorul, op. cit., p. 142, pct. 96. 
88 Sf. CIPRIAN al Cartaginei, op. cit., p. 471, pct. XII. 



 54 

Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni? S-au 
ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva 
Domnului şi a unsului Său, zicând: "Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi 
jugul lor". Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii şi Domnul îi va batjocori pe 
ei! Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei.  
(Ps. 2, 1-5) 

 

 Comentând despre hula împotriva Duhului Sfânt – acel păcat neiertat nici în viaţa 

aceasta, nici în veşnicie, Sf. Ioan Gură de Aur remarca potrivnicia iudeilor în faţa semnelor 

evidente ale dumnezeirii Mântuitorului: 

 
Ar trebui să vă bucuraţi şi să săltaţi, le spune Domnul, că am venit să vă dăruiesc 
bunătăţile acelea mari şi nespuse, cântate de mult de profeţi, că a venit timpul 
fericirii voastre! Dar voi faceţi cu totul dimpotrivă; nu numai că nu primiţi acele 
bunătăţi, dar le mai şi defăimaţi şi născociţi vinovăţii neîntemeiate.89 

 

 Între sfântul Maxim care vorbea despre părăsirea iubitoare (ce îndeamnă la pocăinţă) 

şi sf. Ciprian care vorbea de o părăsire definitivă nu există opoziţie. Poporul evreu a fost 

părăsit, dar nu în totalitate, ci numai acei iudei care nu au primit să se pocăiască de păcatele 

lor şi să vină la Hristos, adică mai ales conducătorii săi: 

 
De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da 
neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar 
pe cine va cădea îl va strivi. Iar arhiereii şi fariseii, ascultând pildele Lui, au înţeles 
că despre ei vorbeşte. (Mat. 21, 43-45) 

 
Aceasta pentru că este posibilă şi o schimbare a voinţei omului în timpul vieţii sale, pe 

care Dumnezeu o aşteaptă cu dor şi de care se bucură mult când se produce. Despre 

schimbarea voinţei oamenilor ca factor decisiv pentru primirea lui Dumnezeu vorbeşte sf. 

Ioan Gură de Aur în comentariul său la pilda semănătorului: 

 
- Dar ce raţiune are, aş putea fi întrebat, să semene în spini, pe pietriş, pe cale? 
- N-ar avea nicio raţiune, dacă ar fi vorba într-adevăr de seminţe şi de pământ; dar 
are mare laudă pentru că în această pildă este vorba de suflete şi de învăţături. […] 
E cu putinţă ca pietrişul să se schimbe şi să se facă pământ gras; e cu putinţă să nu 
fie călcată în picioare calea, nici să stea deschisă tuturor trecătorilor, ci să ajungă 
ţarină roditoare; e cu putinţă ca spinii să dispară, iar seminţele să crească în voie. 
De n-ar fi fost cu putinţă lucrul acesta, Hristos n-ar fi semănat. Dacă nu s-a 
petrecut cu toţi schimbarea, apoi nu-I de vină Semănătorul, ci cei care n-au voit să 
se schimbe. Semănătorul Şi-a făcut lucrul Său; dar aceia s-au lepădat de învăţăturile 
Lui; El, Care a arătat o atât de mare iubire de oameni, n-are nicio vină.90 

                                                 
89 Sf. Ioan GURĂ de AUR, Omilii la Matei, p. 493. 
90 Idem, pp. 524-525. 



 55 

6. Cucerirea Împărăţiei (biruin ţa) 

 

 A cuceri Împărăţia, în sensul vizat de prezenta lucrare, înseamnă a intra în legătură cu 

Dumnezeu, în familiaritate cu El, încă din timpul vieţii; apoi a rămâne statornic în această 

legătură până la moarte, când se înveşniceşte această stare fericită; iar în final, când întreaga 

lume va ajunge la sfârşit şi va avea loc învierea tuturor oamenilor în trupuri nestricăcioase, 

intrarea acelor fericiţi în Împărăţia eshatologică – comuniunea desăvârşită cu Dumnezeu. 

Aceste etape respectă cele trei ipostaze ale Împărăţiei Cerurilor de care vorbea ÎPS 

Bartolomeu Anania în seria sa de cateheze privind tâlcuirea Sfintei Liturghii, citat mai sus91: 

Biserica, Raiul şi Împărăţia Cerurilor. 

 

 

6.1. Arvuna Duhului – minunile, harul şi harismele 

 

Intră în relaţie cu Dumnezeu aceia care, auzind cuvântul Lui, îi dau crezare şi se 

botează: „Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi” 

(Mc. 16, 16). Nu orice fel de credinţă duce la comuniunea cu Dumnezeu, adică simpla primire 

a botezului nu-i face pe neofiţi automat mântuii. Credinţa acestora trebuie să fie vie, adică 

vădită din fapte, nu moartă, rămasă doar la stadiul de auzire:  

 
Dar faceţi-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe 
voi înşivă. (Iac. 1, 22) 
Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de toate zilele, şi cineva 
dintre voi le-ar zice: Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi vă săturaţi, dar nu le daţi cele 
trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e 
moartă în ea însăşi.  (Iac. 2, 15-17) 

 

Iar sf. Ap. Pavel le vorbeşte galatenilor în termeni mai concişi: „Căci în Hristos Iisus, 

nici tăierea împrejur nu poate ceva, nici netăierea împrejur, ci credinţa care este lucrătoare 

prin iubire” (Gal. 5, 6). 

Odată sădită această credinţă în suflet, omul primeşte în dar de la Hristos lucrarea 

Duhului Sfânt (harul), care este însoţită de unele semne exterioare: „Iar celor ce vor crede, le 

vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, şerpi vor lua 

în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor 

pune mâinile şi se vor face sănătoşi” (Mc. 16, 17-18). 
                                                 
91 Subcap. 2.1., p. 7. 
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Raritatea acestor semne în ortodoxie, ca şi lipsa lor în zona catolică sau protestantă, i-a 

făcut pe mulţi teologi să cadă în extrema negării existenţei semnelor în vremea noastră şi să le 

considere nişte lucrări excepţionale săvârşite de către Duhul Sfânt doar în vremea întemeierii 

şi extinderii Bisericii primelor veacuri. Teologia lor a alunecat fie spre o negare a dumnezeirii 

Duhului Sfânt, considerat doar ca o putere divină nemanifestată în omul contemporan, fie spre 

dochetism, aceştia susţinând că realitatea Împărăţiei Cerurilor există doar la nivelul sufletului, 

fără legătură cu trupul, că toate minunile descrise în Noul Testament nu sunt reale (Hristos n-a 

mers pe apă la propriu ci a plutit pe deasupra grijilor, n-a înviat morţi ci doar i-a chemat la 

noua viaţă a credinţei, n-a înmulţit pâinile pentru flămânzi ci doar cuvântul pentru cei care 

voiau să-L asculte ş.a.m.d.); mai ales protestanţii consideră că minunile relatate sunt de fapt 

doar figuri de stil prin care se desemnau fenomene sufleteşti. Dintre aceştia, unii au pus accent 

doar pe pocăinţă ca lucrare lăuntrică, dar şi aceasta este văzută doar ca o strădanie proprie, 

neinsuflată în vreun fel de către Duhul Sfânt, de aceea şi unele secte s-au autointitulat 

„pocăiţi”, mai ales adventiştii şi baptiştii. 

Este adevărat că nici majoritatea credincioşilor ortodocşi nu a întâlnit până acum 

vreunul din semnele enumerate la Mc. 16 (vindecări minunate, grăirea spontană în limbi 

străine, izgoniri de duhuri rele etc.), dar mulţi care au făcut experienţa harului pot da mărturie 

despre insuflarea Duhului Sfânt, despre prezenţa îngerilor sau a sfinţilor în vieţile noastre; şi 

mai mulţi credincioşi pot mărturisi prezenţa proniei divine în vieţile lor. A nega existenţa 

semnelor excepţionale, despre care există o pleiadă de mărturii relatate de ucenici ai unor 

sfinţi din perioada modernă şi contemporană precum Serafim de Sarov, Calinic de la Cernica, 

Siluan Atonitul, Paisie Aghioritul, Porfirie Cavsocalivitul ş.a. este mai degrabă un semn de 

mândrie şi o lipsă a pocăinţei reale. O atitudine mai corectă ar fi să ne smerim şi, observând 

că prin noi nu se lucrează nimic deosebit, să căutăm mai în adâncime dacă nu cumva au rămas 

în propria persoană păcate vechi nemărturisite, sau dacă stricăciunea lucrează prin păcate pe 

care nici măcar nu conştientizăm că le săvârşim. Cu alte cuvinte, dacă nu cumva ne credem 

drepţi înaintea oamenilor şi a lui Dumnezeu, deşi nu suntem aşa (Lc. 16, 15). 

Extrema opusă este a căuta aceste minuni cu încăpăţânare. Din păcate sunt mulţi astfel 

de falşi-credincioşi, care lasă în plan secund lucrul curăţării l ăuntrice sau îl neglijează total. A 

dori insistent vederea unor minuni îi face pe oameni asemenea lui Irod Agripa, care căuta să-L 

cunoască pe Hristos doar pentru a vedea vreo minune (Lc. 23, 8), ca şi cum Hristos ar fi fost 

un magician performând un număr de circ. Aceştia, asemenea lui Irod, vor fi întâmpinaţi cu 

tăcere din partea lui Dumnezeu, iar dacă nu se reorientează în direcţia corectă, nu vor ajunge 

să-L cunoască şi nici să guste din adevăratele şi nestricăcioasele roade ale Duhului Sfânt:  
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Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, 
facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea 
nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu 
patimile şi cu poftele.  (Gal 5:22-24 BOR) 

 
Este interesant că prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt în oamenii din Biserica primară 

era trăită foarte acut. Ea producea un fel de frică amestecată cu evlavie, pentru că Duhul lucra 

uneori şi pedepsitor, nu doar mângâietor, vădind astfel dreptatea lui Dumnezeu acolo unde nu 

era pocăinţă: Anania şi Safira sunt ucişi prin cuvântul sf. ap. Petru (F.A. 5), iar sf. ap. Pavel îi 

îndeamnă pe credincioşii corinteni să-l dea pe cel desfrânat satanei spre pieirea trupului, astfel 

încât acela să se mântuiască măcar la înviere (I Cor. 5, 5). Pavel folosea cu tact pedagogic şi 

încurajarea, şi mângâierea, şi lauda, dar şi ameninţarea cu putearea cuvântului său: atunci 

când era contestat de către unii falşi apostoli din Biserica Corintului, el îi ameninţă că va veni 

şi-i va pune la încercare, pentru a vădi dacă Dumnezeu lucrează prin ei sau prin apostol: 

 
Şi unii, crezând că n-am să mai vin la voi, s-au semeţit. Dar eu voi veni la voi 
degrabă - dacă Domnul va voi - şi voi cunoaşte nu cuvântul celor ce s-au semeţit, 
ci puterea lor. Căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere. Ce 
voiţi? Să vin la voi cu toiagul sau să vin cu dragoste şi cu duhul blândeţii? (I 
Cor. 4, 18-21) 
 

Ce înseamnă a sta Împărăţia lui Dumnezeu în putere, nu în cuvânt? Exact ceea ce 

contestă la noi protestanţii: că acolo unde Dumnezeu este lucrător în credincioşi, urmează 

împlinirea cererilor şi manifestarea unor semne convingătoare, mai ales pentru necredincioşi. 

Ce înseamnă a sta Împărăţia în cuvânt? Exact opusul, ceea ce fac protestanţii în mod exclusiv: 

o lucrare de convingere prin elocinţă, doar prin raţiune, despre venirea lui Hristos, moartea, 

învierea şi înălţarea lui. Această elocinţă este blamată de către sf. ap. Pavel: 

 
Şi eu, fraţilor, când am venit la voi şi v-am vestit taina lui Dumnezeu, n-am venit 
ca iscusit cuvântător sau ca înţelept. Căci am judecat să nu ştiu între voi altceva, 
decât pe Iisus Hristos, şi pe Acesta răstignit. Şi eu întru slăbiciune şi cu frică şi cu 
cutremur mare am fost la voi. Iar cuvântul meu şi propovăduirea mea nu stăteau 
în cuvinte de înduplecare ale înţelepciunii omeneşti, ci în adeverirea Duhului şi a 
puterii, pentru ca credinţa voastră să nu fie în înţelepciunea oamenilor, ci în 
puterea lui Dumnezeu. (I Cor. 2, 1-5) 

 

A nu se înţelege că propovăduirea lui Pavel era mută şi că el doar făcea minuni! Acele 

minuni ar fi fost fără noimă, sau l-ar fi făcut pe Pavel să pară un zeu, cum i s-a şi întâmplat în 

cetăţile Licaoniei (F.A. 14, 11). Dimpotrivă, cuvântul era necesar, căci învăţătura vine prin 

cuvânt, deci calea de mijloc este propovăduirea învăţăturii şi adeverirea ei de către Dumnezeu 

prin semne: 
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Căci: "Oricine va chema numele Domnului se va mântui". 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, 13-15) 
 
Cum vom scăpa noi, dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire care, luând 
obârşie din propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-
o, împreună mărturisind şi Dumnezeu cu semne şi cu minuni şi cu multe feluri de 
puteri şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după a Sa voinţă?  (Evr. 2, 3-4) 

 

Revenind la arvuna Duhului, să redăm o explicaţie a părintelui Dumitru Stăniloae 

despre ce înseamnă a trăi în comuniune cu Dumnezeu: a fi împreună cu Duhul Sfânt, care 

lucrează în noi o despărţire de plăcerile păcătoase, o minimalizare a nevoilor trupeşti şi o 

intensificare a lucrărilor duhovniceşti prin unirea cu Hristos (trupul euharistic înviat, înălţat la 

cer şi deplin pnevmatizat) care ni se dă pentru viaţa veşnică aşa cum o pâine se dă trupului 

pentru viaţa biologică: 

 
Cei ce trăiesc pentru Hristos sunt atât de copleşiţi de Duhul Lui, încât nici nu mai 
simt că trăiesc în trup. Căci a trăi în trup înseamnă a trăi în mod egoist pentru 
plăcerile lui. Trupul acelora, fiind mort pentru plăcerile păcatului, e ca şi mort. 
Acela trăieşte în mod copleşitor în Duhul, iar aceasta se vede în faptul că trăieşte 
pentru dreptate, adică pentru toate virtuţile contrare egoismului nedrept, pentru 
virtuţile prin care omul împlineşte ceea ce ţine seama de dreapta importanţă a lui 
Dumnezeu şi a tuturor. Căci a trăi în Duh înseamnă a trăi in comuniune cu 
Dumnezeu şi cu semenii. Dar Hristos, fiind unit cu Duhul în trupul Lui, Acesta 
este în gradul suprem şi Duhul Lui, în aşa fel încât trupul Lui, mai ales după 
înviere, e ca şi când n-ar mai fi, fiind copleşit desăvârşit de Duhul. Ca urmare, cei 
ce se împărtăşesc de trupul lui Hristos se împărtăşesc propriu-zis în mod maxim 
de Duhul lui Hristos.92 

 

Hristos devine un fel de „vehicul” sau „unealtă”, „cale” sau „uşă” prin care ni se 

dăruieşte Duhul Sfânt. De aceea s-a şi numit pâinea din cer (In. 6, 51), căci ne hrăneşte cu 

viaţa cea veşnică existentă în Duhul Sfânt. 

Sf. Grigorie Palama distinge între arvuna Duhului (2 Cor. 1, 22 şi 5, 5), numită şi 

pârga Duhului, care este „sfinţirea şi harul Duhului, pe care le primim la dumnezeiescul 

Botez, izbăvindu-ne noi de păcate şi înnoindu-ne şi îndreptându-ne în darul harului lui 

Hristos”93, şi înfierea (Rom. 8, 23) care este „aceea viitoare şi desăvârşită şi neclintită”. Între 

cele două este diferenţă: din prima ne putem clătina şi cădea, dar cea de-a doua care vine prin 

învierea morţilor este „cu adevărat temeinică şi desăvârşită” 94. 

                                                 
92 Sf. CHIRIL al Alexandriei, op. cit., p. 429, nota 789. 
93 Sf. Grigorie PALAMA, Omilii, vol. I, Editura Anastasia, Bucureşti, 2012, p. 205. 
94 Ibidem. 



 59 

6.2. Moartea – mutare a sufletului în Rai 
 

 

 Aflându-se pe răstignit alături de Hristos, unul dintre cei doi tâlhari – care cu siguranţă 

auzise despre propovăduirea apropierii împărăţiei – are o străfulgerare de pocăinţă, Îi vede 

dintr-o dată curăţia lăuntrică a lui Hristos şi-I cere să-L pomenească în Împărăţia Sa (Lc. 23, 

42). Nu ştia prea multe, căci dacă l-ar fi interesat, s-ar fi pocăit mai demult; dar lipsit fiind de 

opţiuni şi aflându-se faţă în faţă cu moartea, el recurge la ultima sa şansă de salvare: 

bunăvoinţa viitoare a Celui care se săvârşea lângă el. Şi răspunsul nu întârzie, ca o pildă de 

bună speranţă pentru păcătoşii din toate timpurile: „Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine 

în rai” (Lc. 23, 43). 

 Deci până şi tâlharului, care urma să moară fără să fi apucat a săvârşi măcar o faptă 

bună, Hristos i se dă imediat. Iisus nu întârzie să răspundă şi nu dă doar promisiuni pentru mai 

târziu, ci aici şi acum. Până la instaurarea Împărăţiei văzute de la sfârşitul veacurilor, tâlharul 

merge imediat în Rai cu Mântuitorul. 

 Şi despre sufletul săracului Lazăr, din pilda bogatului nemilostiv, ni se spune că a fost 

dus de îngeri în Rai. Deci Raiul apare ca acel loc şi stare fericită a sufletelor oamenilor care au 

împlinit pe pământ voia Domnului, în aşteptarea arătării depline a lui Dumenezeu şi a 

instaurării Împărăţiei Sale în întreaga Creaţie. 

 Fiind însă o stare de aşteptare a ceva desăvârşit, nici fericirea din Rai nu este 

desăvârşită. Blaise Pascal, citat de părintele Stăniloae în Dogmatica sa95, îl numeşte pe Hristos 

avocatul pentru păcatele noastre la Tatăl şi trage concluzia că Hristos nu poate bea vinul 

bucuriei cât încă noi păcătuim. De asemenea, nici sfinţii nu se află într-o bucurie deplină: 

„Dar nu numai Hristos n-a intrat la bucuria deplină cât ţine viaţa omenirii pe pământ, ci nici 

sfinţii. Şi ei plâng pentru păcatele noastre. În sensul acesta şi ei se împărtăşesc de Hristos care 

Se jertfeşte. De aceea fericirea sufletelor din starea provizorie nu e deplină.96 

 În teologia morală şi cea dogmatică se vorbeşte despre o judecată particulară, prin care 

trece fiecare om (la 40 de zile după moarte). Deşi nici Hristos şi nici apostolii, vorbind despre 

judecata lui Dumnezeu, n-au pomenit explicit despre două feluri de judecăţi, cea particulară 

imediată distinctă de cea de obşte de la sfârşitul veacurilor, totuşi tradiţia a înţeles cuvintele 

revelate în acest mod97. 

 Nu voi aborda aici criteriile judecării după moarte. Voi sublinia doar două aspecte: 
                                                 
95 Pr. prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologie dogmatică ortodoxă, vol. III, p. 376. 
96 Idem, p. 377. 
97 Idem, pp. 255-367. 
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A) Moartea este o pecetluire a vieţii, fie în rău, fie în bine. Fie cu Hristos, fie fără. Iar 

după moarte, omul nu-şi mai poate schimba starea prin pocăinţa proprie: 

 
Că nu este întru moarte cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad cine Te va lăuda pe 
Tine? (Ps. 6, 5) 
Ce folos ai de sângele meu de mă cobor în stricăciune? Oare, Te va lăuda pe Tine 
ţărâna, sau va vesti adevărul Tău? (Ps. 29,9) 
Nu morţii Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici toţi cei ce se coboară în iad, ci noi, 
cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum şi până în veac. (Ps. 113, 25-26) 

 

B) Moartea arată diferenţa dintre om şi Dumnezeu care este transcendent. Pentru a 

surmonta această diferenţă şi distanţă, părintele Stăniloae arată că în timpul vieţii omul 

primeşte o arvună, însă pentru a-L trăi deplin pe Dumnezeu, omul trebuie să moară, deci 

moartea este necesară98. 

  

 

6.3. Judecata de obşte – intrare definitivă în Împărăţie 

 
 
 În cartea Apocalipsei, după deschiderea peceţii a 5-a, apostolul Ioan vede sufletele 

celor credincioşi sub jertfelnicul din ceruri, purtând un veşmânt alb (Apoc. 6, 9-11). 

Veşmântul alb era încă din tradiţia iudaică un semn al curăţiei lăuntrice: „spăla-mă-vei şi mai 

vârtos decât zăpada mă voi albi” (Ps. 50, 8). În veşminte mai albe şi mai strălucitoare decât 

zăpada S-a arătat şi Hristos ucenicilor Săi când S-a schimbat la faţă (Mc. 9, 3). Veşmântul alb 

a fost preluat ca un simbol al luminii lăuntrice curăţitoare – Hristos – primită la botez, şi era în 

vechime purtat de neofit timp de 8 zile, perioadă numită „Săptămâna Luminată” 99. 

 Tot despre un veşmânt vorbeşte şi Hristos în pilda Sa despre nunta fiului de împărat: 

unul dintre mesenii chemaţi la nuntă nu are veşmânt de nuntă şi, deşi a fost chemat din milă şi 

pentru că cei chemaţi ini ţial au refuzat, totuşi este judecat, osândit şi aruncat afară. Sf. Ioan 

Gură de Aur tâlcuieşte veşmântul de nuntă ca fiind viaţa curată şi faptele bune ale celui care a 

primit în dar chemarea lui Dumnezeu100.  

 Despre intrarea în Împărăţie după o judecată a faptelor noastre ne-o spune Hristos şi 

prin pilda celor zece fecioare (Mat. 25, 1-13), dintre care unele sunt aflate fără ulei în candele 

– faptele bune – şi Mirele nu le mai primeşte la nuntă. La fel şi prin pilda talanţilor (Mat. 25, 

                                                 
98 Idem, p. 226. 
99 Pr. prof. dr. Ene BRANIŞTE, Liturgica specială, p. 303. 
100 Sf. Ioan GURĂ de AUR, Omilii la Matei, Omilia LXIX, pct. 2, p. 795. 
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14-30). Ba chiar şi direct, într-un discurs în care ne enumeră faptele iubirii care-l fac pe om 

apt de Împărăţie: hrănirea aproapelui înfometat, îmbrăcarea celui gol, cercetarea celor bolnavi 

şi întemniţaţi ş.a. (Mat. 25, 31-46). 

 Această judecată are două temeiuri: 

- fiecare om poartă în el chipul lui Dumnezeu, deci manifestându-ne iubirea faţă de oameni ne 

manifestăm de fapt iubirea faţă de Dumnezeu; 

- Fiul lui Dumnezeu S-a făcut şi om „ispitit întru toate după asemănarea noastră, afară de 

păcat” (Evr. 4, 15), deci este îndreptăţit de Tatăl să facă judecata oamenilor. 

 Despre temeiurile judecăţii, părintele Stăniloae explică: 

 
Criteriul judecăţii va fi practicarea sau nepracticarea iubirii de oameni, care-şi are 
temelia fermă în vederea lui Dumnezeu prin om, în înrădăcinarea lui în 
Dumnezeu, în înţelegerea semenului ca chip al lui Dumnezeu. Prin aceasta însuşi 
cel ce iubeşte se realizează ca chip al lui Dumnezeu, ca om adevărat. Căci el, 
iubind pe alţii, conlucrează cu Dumnezeu şi se uneşte cu Dumnezeu în lucrarea 
Lui, iar prin aceasta se actualizează el însuşi deplin ca om. Diferitele forme sau 
trepte statornice ale iubirii sunt virtuţile. Prin acestea omul dă chip uman lui 
Dumnezeu în sine, adică lui Hristos, Care a dat mai mult decât oricine chip uman 
lui Dumnezeu în Sine. De aceea, Dumnezeu Tatăl dă lui Hristos să facă judecata 
oamenilor (Dan. 7, 14), pentru ca Hristos însuşi să constate în ce măsură cei 
examinaţi au chipul Lui întipărit în ei, s-au făcut asemenea Lui şi au realizat prin 
aceasta omul adevărat în ei, ceea ce nu s-a putut face fără trăirea lor în comuniune 
cu El.101 

 

                                                 
101 Pr. prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologie dogmatică ortodoxă, vol. III, p. 453. 
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7. Venirea Împărăţiei eshatologice – parusia 
 

 

 Acest capitol vizează exclusiv instaurarea plenară a Împărăţiei Cerurilor, în întreaga 

Creaţie. Nu mai este vorba doar de latura spirituală a întâlnirii omului cu Dumnezeu în timpul 

vieţii pământeşti, ci de însăşi îndumnezeirea oamenilor şi a lumii înconjurătoare. 

 
 

7.1. Timpul şi locul 
 

 Greşeala de căpătâi a sectelor adventiste este că în aşteptarea lor încordată caută să 

calculeze sau măcar să prognozeze momentul venirii sfârşitului. Despre acest moment ştim cu 

toţi că rămâne învăluit în taină până în proximitatea maximă a celei de-a doua veniri: „Iar de 

ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” 

(Mat. 24, 36). Mântuitorul ne-a arătat semnele apropierii sfârşitului şi ne-a îndemnat să fim 

vigilenţi, să priveghem în stare de aşteptare:  

 
Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru.  (Mat. 24, 42) 
 
Aceea cunoaşteţi, că de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar 
priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în 
care nu gândiţi Fiul Omului va veni.  (Mat. 24, 43-44). 
 
Cine, oare, este sluga credincioasă şi înţeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste 
slugile sale, ca să le dea hrană la timp? Fericită este sluga aceea, pe care venind 
stăpânul său, o va afla făcând aşa.  (Mat 24, 45-46) 
 

 Iar greşeala de căpătâi a iudaismului a fost că aştepta o restaurare a împărăţiei 

triumfătoare a Israelului, pe modelul celei din vremea regelui David: 

 
Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: 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. (FA 1, 6-8) 

 
 Despre această greşeală a înţelegerii Împărăţiei ca fiind o nouă ordine lumească am 

discutat deja în subcapitolul 2.1. şi în secţiunea 4.2.2. Într-adevăr, şi Hristos a spus că se va 

arăta lumii întregi: „Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi 

venirea Fiului Omului” (Mat. 24, 27). Dar aceasta nu pentru a domni triumfător asupra unei 
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lumi decăzute, stricăcioase, ci pentru a o preface din temelii, pentru a o înveşnici şi a o 

îndumnezei: 

 
Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui, ceruri noi şi pământ nou, în care 
locuieşte dreptatea. (2 Pt. 3, 13) 
 
Şi am văzut cer nou şi pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au 
trecut; şi marea nu mai este. (Apoc. 21, 1) 
 
Şi cetatea nu are trebuinţă de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci slava lui 
Dumnezeu a luminat-o şi făclia ei este Mielul. Şi neamurile vor umbla în lumina ei, 
iar împăraţii pământului vor aduce la ea mărirea lor.  (Apoc. 21, 23-24) 

 

 

7.2. Semnele premergătoare  
 

 Se poate observa că Sfânta Scriptură ne dă mai multe semne ale apropierii sfârşitului: 

1) predicarea Evangheliei (Mat. 24, 14); 

2) convertirea poporului iudeu la creştinisim (Rom. 11, 25); 

3) înmulţirea fărădelegii şi răcirea dragostei între oameni (Mat. 24, 10, 12), căderea 

multora de la credinţă, amăgiţi de proroci mincinoşi (Mat. 24, 4 ş.u.), înmulţirea 

războaielor şi a veştilor de războaie (Mat. 24, 6-7); 

4) mari catastrofe în natură (Mat. 24, 7, 29); 

5) venirea celor doi profeţi (Apoc. 11, 3) despre care tradiţia crede că vor fi cei care 

n-au cunoscut încă moartea – Enoh şi Ilie – ci o vor cunoaşte la sfârşit; 

6) venirea lui Antihrist (2 Tes. 2, 3-11 şi 1 In. 2, 18) care va lucra semne amăgitoare 

şi-i va prigoni cu furie pe ucenicii Domnului; 

7) arătarea pe cer a semnului Fiului Omului (Mat. 24, 30). 

Dintre acestea, unele sunt mai clare iar altele mai ambigue. De exemplu, predicarea 

Evangheliei pe întreg pământul şi înmulţirea fărădelegii nu pot fi delimitate de un moment 

clar; convertirea poporului iudeu încă nu ştim de ce va fi cauzată. De aceea Scriptura spune pe 

de o parte că sfârşitul va veni pe neaşteptate, dând totuşi unele semne ale apropierii lui. 

Despre ambiguitatea semnelor a vorbit şi sf. ap. Petru, arătând că şi atunci mulţi se vor 

îndoi de ele: „Întâi, trebuie să ştiţi că, în zilele cele de apoi, vor veni, cu batjocură, 

batjocoritori care vor umbla după poftele lor şi vor zice: Unde este făgăduinţa venirii Lui? Că 

de când au adormit părinţii, toate aşa rămân, ca de la începutul făpturii.” (2 Pt. 3, 3-4). 
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Din această cauză, mulţi oameni vor crede că semnele sfârşitului s-au produs deja, mai 

înainte ca ele să se fi produs de fapt, în timp ce alţii vor contesta realitatea lor chiar şi după ce 

se vor produce. Părintele Dumitru Stăniloae afirmă că există mai multe apropieri obiective ale 

lumii de sfârşit, dar oamenii nu le vor percepe subiectiv, de aceea îşi vor continua viaţa lor 

obişnuită, iar alţii o vor considera aproape sfârşită, fără să fie. Prin aceasta, tragem concluzia 

că „istoria nu va ajunge la sfârşit prin ea însăşi, ci prin voia lui Dumnezeu”102. Acelaşi părinte 

sintetiza inspirat relaţia dintre conduita oamenilor şi voia divină: „Epuizarea istoriei […] se va 

datora unei misterioase convergenţe şi întâlnire a acesteia cu orânduirea divină, care nu 

exclude nici libertatea umană, nici lucrarea dumnezeiască” 103 

Alte semne sunt mai misterioase, cum ar fi cele despre dezastrele naturale. Se pare că 

grandoarea acestor evenimente va arăta că întreaga Creaţie va fi zguduită din temelii, 

asemenea unui om care trage să moară. Aceste semne, spectaculoase şi înspăimântătoare în 

acelaşi timp, vor produce multă frică în oameni, încât ei vor ajunge să şi moară de frică: „Şi 

vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă întru neamuri şi nedumerire din 

pricina vuietului mării şi al valurilor. Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au 

să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina” (Lc. 21, 25-26). 

Putem să facem ceva să le prevenim? Nu. Oamenii vor asista neputincioşi la 

prăbuşirea unei Creaţii care până atunci păruse atât de stabilă, de aceea vor fi atât de 

înfricoşaţi. Cumva, haosul din sufletele oamenilor va fi oglindit de haosul din natură. Şi 

fiindcă semnele, odată declanşate, nu mai pot fi oprite, Mântuitorul nu-i mai îndeamnă pe 

ucenici la altceva decât să stăruie în rugăciune, promiţându-ne puterea de a îndura grozăvia 

semnelor, putere pe care o primim dacă rămânem în legătură cu El: 

 
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; 
căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ. Privegheaţi dar în 
toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să 
vină şi să staţi înaintea Fiului Omului.  (Lc. 21, 36) 

 

 Concluzia? Nu noi înşine vom putea să ne salvăm, ci tot Mântuitorul, de Care trebuie 

să avem grijă constant să nu ne desprindem. Semnul unei continue comuniuni cu Domnul, 

aflat pe cale să vină, este bucuria pe care credincioşii o vor simţi în acele vremuri de groază, 

ştiind că El este aproape, „la uşi” (Mat. 24, 33). 

                                                 
102 Pr. prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 399. 
103 Idem, p. 403. 
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7.3. Instaurarea plenară a Împărăţiei şi odihna celor din ea 

 

Încă din vechime, prezenţa lui Dumnezeu era percepută ca fiind arzătoare, lucru 

confirmat de marile teofanii din Vechiul Testament: incendierea oraşelor Sodoma şi Gomora, 

arătarea Domnului către Moise în rugul care ardea şi nu se mistuia, prima şi a doua dare a 

Legii către Israel, jertfa adusă pe muntele Carmel de sf. proroc Ilie Tesviteanul în faţa sutelor 

de preoţi idoleşti şi a întregului popor ş.a. 

În consecinţă, cea mai sugestivă imagine a instaurării Împărăţiei lui Dumnezeu pe 

pământ este trecerea lumii prin foc. Focul arde şi curăţă în acelaşi timp. 

Despre arderea unor locuri sau a întregii lumi de către Dumnezeu au prorocit atât 

profeţii vechiului Israel (Isaia, Ieremia, Daniel, Amos ş.a.), cât şi ultimul dintre ei – sf. Ioan 

Botezătorul (ex. Mat. 3, 10-12). Însuşi Mântuitorul vorbeşte despre focul pe care El a venit 

să-l arunce pe pământ (Lc. 12, 49). Ulterior, apostolii vor perpetua şi dezvolta aceste profeţii: 

 
Lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua (Domnului). Pentru că în foc 
se descoperă, şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul 
cuiva, pe care l-a zidit, va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va 
fi păgubit; el însă se va mântui, dar aşa ca prin foc. (I Cor. 3, 13-15) 
 
Iar vouă celor necăjiţi, să vă dea odihnă, împreună cu noi, la arătarea Domnului 
Iisus din cer, cu îngerii puterii Sale, în văpaie de foc, osândind pe cei ce nu cunosc 
pe Dumnezeu şi pe cei ce nu se supun Evangheliei Domnului nostru Iisus. 
(2 Tes. 1, 7-8) 
 
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. Deci dacă 
toate acestea se vor desfiinţa, cât de mult vi se cuvine vouă să umblaţi întru viaţă 
sfântă şi în cucernicie, aşteptând şi grăbind venirea zilei Domnului, din pricina 
căreia cerurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile, aprinse, se vor topi!  
 (II Pt. 3, 10-12) 

 

Inclusiv cartea Apocalipsei conţine referiri la focul apocaliptic: 

 
Şi s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea cea iubită. 
Dar s-a pogorât foc din cer şi i-a mistuit. Şi diavolul, care-i amăgise, a fost aruncat 
în iezerul de foc şi de pucioasă, unde este şi fiara şi proorocul mincinos, şi vor fi 
chinuiţi acolo, zi şi noapte, în vecii vecilor. […] Şi moartea şi iadul au fost 
aruncate în râul de foc. Aceasta e moartea cea de a doua: iezerul cel de foc. Iar 
cine n-a fost aflat scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iezerul de foc.  (Apoc. 20, 
9-10 şi 14-15) 
Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi 
fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care 
arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua. (Apoc. 21, 8) 
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Din profeţii pare că focul va fi material. Dar nu va fi doar material, ci şi duhovnicesc. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind mesajul sf. Ioan Botezătorul „Acela vă va boteza cu Duh 

Sfânt şi cu foc” (Mat. 3, 11), spune despre foc că este puterea şi belşurul harului104. Despre 

focul pe care a venit Mântuitorul să-l arunce pe pământ (Lc. 12, 49), sf. Teofilact al Bulgariei 

spunea că este atât propovăduirea care a mistuit toată înţelegerea materială a lucrurilor şi a 

surpat idolii de orice fel, cât şi râvna care se aprinde în noi spre orice faptă bună şi arde spinii 

tuturor păcatelor din suflete, aprinzând în noi dragostea de Dumnezeu105. 

Deci se pare că natura duală a focului final va acţiona în două moduri: 

- îi va chinui trupeşte pe cei lăsaţi afară din Împărăţie şi le va biciui conştiinţele; 

- îi va face strălucitori ca soarele (Mat. 13, 43) pe cei intraţi în Împărăţie, atât cu trupul cât 

şi cu duhul. Binenînţeles că acea strălucire nu va fi arzătoare pentru ei înşişi şi pentru cei 

din jurul lor, ci mângăietoare, odihnitoare, dulce şi iubitoare. 

Trebuie subliniat că focul apocaliptic, care s-a văzut şi deasupra apostolilor la 

Cincizecime (FA 2, 1-4), este însăşi prezenţa vădită a Duhului Sfânt, atât în oameni, cât şi în 

materie. Nu doar oamenii se vor schimba, ci şi întreaga Creaţie, după cuvântul sf. ap. Pavel: 

 
Pentru că făptura aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci 
făptura a fost supusă deşertăciunii - nu din voia ei, ci din cauza aceluia care a 
supus-o - cu nădejde, pentru că şi făptura însăşi se va izbăvi din robia stricăciunii, 
ca să fie părtaşă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu.  (Rom 8:19-21 BOR) 

 

Această pnevmatizare a întregii creaţii (incluzând coroana sa – omul) este o consecinţă 

a venirii în lume a lui Hristos cu trupul Său înviat şi deplin pnevmatizat (umplut de Duhul 

Sfânt) după înălţarea Sa la cer. Despre acel moment învăluit în cel mai adânc mister, părintele 

Stăniloae spunea: 

 
„Lumea se va preface cu iuţeală de fulger. În acelaşi timp vor ieşi din sânul 
pământului transfigurat trupurile morţilor pnevmatizate şi trupurile vii se vor 
preface în trupuri înviate. Simultan va avea loc a doua venire a Domnului. 
Propriu-zis lumina trupului Lui înviat va preface chipul acesta al lumii şi va fi 
cauza învierii morţilor. De aceea „Ziua” în care au loc toate acestea se numeşte 
„ziua Domnului”.106 
 
Venind Domnul, pe de o parte arde chipul învârtoşat al lumii, pe de alta o 
înnoieşte, adaptând-o trupului Său înviat şi trupurilor celor noi ale oamenilor, a 

                                                 
104 Sf. Ioan GURĂ de AUR, Omilii la Matei, omilia XI, pct. 5, p. 137. 
105 Sf. TEOFILACT al Bulgariei, Tâlcuirea sfintei Evanghelii de la Luca, Editura Sophia, Bucureşti, 2007, pp. 
181-182. 
106 Pr. prof. Dumitru Stăniloae, op. cit., vol. III, p. 404. 
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căror înviere tot apropierea de trupul Său înviat o va produce, prin puterea ce va 
iradia din el.”107 
 

În starea sa actuală, decăzută şi întunecată, Creaţia nu-L poate primi pe Hristos, de 

aceea ea va fi schimbată spre a deveni aptă să-L primească. Părintele Stăniloae ezită să 

precizeze dacă focul final va fi doar spiritual, sau şi material: 

 
Desfacerea chipului actual al lumii va fi în acelaşi timp apariţia ei într-un chip nou, 
efect care nu e propriu focului material (aviz celor care cred că sfârşirea lumii printr-un 
război termo-nuclear este tot una cu Apocalipsa, n.m.). Arderea aceasta fulgerătoare are o 
cauză superioară şi are ca scop curăţirea lumii de zgura răului şi o punere a ei într-
o stare de transparenţă spirituală. Dar poate că arderea e o îmbinare de cauze 
superioară şi naturală. 
Această prefacere a lumii are cauza oricum în apropierea Domnului de lume. Ea 
poate să fie exclusiv efectul luminii şi al „focului” spiritual al trupului Domnului. 
Dar acesta poate provoca şi un foc material.108 

 

Dar nici nu este esenţială distincţia foc spiritual – foc material, într-o lume care 

prevalent va fi spirituală. Dezvolt aici ideea pe care am anticipat-o în cap. 2.1 când – amintind 

despre caracterul profetic şi de fereastră al icoanei către realităţi pe care „ochiul nu le-a văzut” 

– arătam că Duhul va fi prezent masiv în lume şi materia va fi „obturată” de duh, în mod 

răsturnat faţă de situaţia actuală. Trebuie înţeles că lumea va fi străbătută de Duhul Sfânt 

într-un mod atât de evident încât ea va deveni atât transparentă în toate raţiunile ei (fără 

ascunzişuri) cât şi strălucitoare. Aceasta inclusiv cu privire la oameni, la relaţia dintre ei: nu 

vor mai exista ascunzişuri iar persoanele – acum exterioare unele altora – vor deveni 

interioare unele altora. Nu în sens spaţial, ci în sensul dispariţiei tainiţelor sufleteşti care acum 

separă oamenii, a instaurării unităţii de voinţă şi iubirii dintre ele: 

 
Fără să dispară material, lumea va fi atât de scăldată în spiritualitate, încât nu 
spiritul va fi văzut prin materie, ci materia prin spirit […]. Subiectele se vor 
experia reciproc în mod nemijlocit, pline de o spiritualitate care copleşeşte 
materia, aşa cum se experiază doi oameni într-o desăvârşită comuniune, privindu-
se ochi în ochi şi uitând de existenţa realităţii materiale. Aceasta va face ca 
subiectele să nu-şi mai fie exterioare, ci reciproc interioare.”109 

 

Nu va exista vreun colţ de lume nestrăbătut de Duhul Sfânt care va iradia din Hristos. 

Duhul nu va mai lucra ascuns, ca până acum, ci la vedere. Acest mod de arătare a lui 

Dumnezeu-Hristos către întreaga Creaţie (Revelare, Dezvăluire, Descoperire sau Apocalipsă, 

                                                 
107 Idem, p. 407. 
108 Idem, pp. 405-406. 
109 Idem, p. 409. 
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din gr. Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστου = descoperirea lui Iisus Hristos), de fapt a întregii Sfintei 

Treimi, părintele Stăniloae o numeşte „Cinzecime universală de supremă putere” şi „Tabor 

generalizat”110. Se pune atunci întrebarea: unde vor scăpa de arătarea lui Dumnezeu cei care 

L-au refuzat cât erau în viaţă? Unde va fi vreun colţ din Creaţie şi pentru ei? Nu va fi. Aceştia 

nu-L vor vedea pe Dumnezeu, nu vor fi părtaşi luminii, pentru că nici nu pot. Ei nu s-au 

adaptat acestui nou mod de existenţă din timpul vieţii lor pământeşti, devenind total 

incompatibili. Ei nu vor percepe o prezenţă personală divină, aşa cum o vor trăi drepţii, dar 

totuşi vor percepe iradierea puterii lui Dumnezeu ca pe un foc111. Prezenţa copleşitoare a lui 

Dumnezeu în lume, numită şi instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu, va fi râul de foc întunecat 

(pucioasă, cf. Apoc. 21, 8) în care vor fi arşi diavolii şi oamenii care le-au urmat lor, 

reprezentat în icoana Judecăţii de Apoi ca un râu izvorând din tronul Dreptului Judecător. 

Sfântul Simeon Noul Teolog afirmă hotărât că acelor oameni rămaşi afară din Împărăţie 

Dumnezeu nu li se va arăta nici măcar la judecată; ziua bucuriei celor drepţi le va rămâne 

inaccesibilă în veci, ei fiind închişi în sinele lor egoist şi întunecat112. Ce răsturnare de 

situaţie: ceea ce trebuia să fie interiorul sau sinele – lăcaş al Împărăţiei – ajunge un „afară” 

veşnic întunecat ! 

În schimb, drepţii vor fi străbătuţi de Duhul Sfânt într-un mod iubitor şi luminos. 

Pentru aceştia, instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu va fi mutarea într-o comuniune maximă 

cu Sfânta Treime, atât interioară cât şi exterioară. Lăuntric, ei vor percepe o bucurie atât de 

mare şi o viaţă atât de îmbelşugată (cf. In. 10, 10) cât n-ar fi putut suporta în timpul vechii 

vieţi pământeşti căci ar fi murit instantaneu. În exterior, ei vor străluci către ceilalţi ca soarele 

(Mat. 13, 43), fiind deosebiri de strălucire de la om la om aşa cum şi în timpul vieţii 

pământeşti au fost grade diferite de apropiere de Dumnezeu. 

 Dar cum va fi şederea celor care se învrednicesc de desăvârşire în Împărăţia lui 

Dumnezeu? Sfântul Maxim Mărturisitorul face o comparaţie între hrana trupească şi hrana 

duhovnicească: aşa cum trupul primeşte hrană pentru a creşte şi, când încetează creşterea, 

continuă să se hrănească pentru susţinere, aşa şi duhul nostru se hrăneşte prin virtuţi şi lucrări 

până ajunge la „măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos” (Ef. 4, 13), apoi în Împărăţie se va 

hrăni cu o hrană mai presus de înţelegere pentru a susţine în veşnicie sufletul şi a trupul: 

 
De aici înainte, primind un soi de hrană nestricăcioasă spre păstrarea desăvârşirii 
deiforme ce i-a fost dăruită şi împărăşindu-se de dulceaţa nesfârşită a acelei hrane, 

                                                 
110 Idem, p. 408. 
111 Ideea este subliniată de mai mulţi sfinţi, de ex. sf. Isaac Sirul citat de păr. Stăniloae în idem, p. 406, nota 189. 
112 Idem, p. 413. 
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prin care primeşte puterea de a fi veşnic la fel de fericit, devine Dumnezeu prin 
împărtăşire de harul dumnezeiesc, odihnindu-se de toate lucrările minţii şi ale 
simţirii şi deodată cu aceasta dând odihnă şi tuturor lucrărilor naturale ale trupului, 
care se îndumnezeieşte şi el împreună cu sufletul, prin împărtăşirea de 
îndumnezeire pe potriva lui. Aşa încât nu se mai vede decât Dumnezeu atât prin 
suflet cât şi prin trup, însuşirile naturale fiind biruite prin covârşirea slavei.113 

 
 În rugăciunea arhierească pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o la Cina cea de Taină, 

după ce le făgăduise mai devreme ucenicilor că-i va lua la El (In. 14, 3), Domnul Îi cere 

Tatălui să-i aducă pe toţi ucenicii în slava Sa: „Părinte, voiesc ca, unde sunt Eu, să fie 

împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă slava Mea pe care Mi-ai dat-o, 

pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii.” (In. 17, 24). Sf. Maxim 

afirmă că nu va mai fi nicio distanţă între oameni şi Hristos în Împărăţia Sa, ci fiecare-L va 

avea în faţa sa pe Domnul şi va primi necontenit bunătăţile Sale veşnice114. Părintele Stăniloae 

arată că nicicând nu există o distanţă spaţială între Domnul şi ucenici, căci Dumnezeu este 

pretutindenea, ci prin aceasta sf. Maxim a vrut să spună că nu va mai fi nimic între vederea 

noastră şi Dumnezeu: 

 
Pentru că toate se îndumnezeiesc sau se sofianizează, adică tot ce e creat în toate 
se copleşeşte de atributele dumnezeieşti. Toate se îmbracă în Dumnezeiesc, ca 
într-o lumină de soare, şi deci dumnezeiescu e văzut întâi şi prin străveziul Lui 
făpturile revenite la El şi în El. […] Astfel dacă în viaţa de aici vedem întâi 
făpturile şi abia prin ele cu mare greu pe Dumnezeu, atunci vom vedea întâi pe 
Dumnezeu şi în lumina Lui străvezie oate făpturile într-un mod cu mult mai clar şi 
mai deplin şi mai adânc de cum le vedem în obiectivitatea pământească. […] În 
interiorul acelui mediu încă sunt trepte şi pe ele lumile îngereşti şi categoriile 
drepţilor. Iar Iisus Hristos îi cuprinde şi îi străbate pe toţi. Deci pe de o parte nu e 
nicio distanţă între Dumnezeu şi fiecare drept, dar pe de altă parte fiecare are “o 
cale atât de lungă” pe care să înainteze în Dumnezeu. Dar întrucât această sporire 
în îndumnezeire nu e o creştere a facultăţilor naturale, căci acestea toate s-au oprit 
din creştere după ce s-au desăvârşit, ci o sporire prin pătimirea (= trăirea, n.m.) 
lucrării divine, e just să se spună pe de altă parte că făpturile în viaţa viitoare 
“stau”.115 

 

 Despre această mod trăire cu Dumnezeu spusese sf. Ioan Evanghelistul: „Iubiţilor, 

acum suntem fii ai lui Dumnezeu; şi ce vom fi, încă nu s'a arătat. Ştim că, dacă El Se va arăta, 

noi vom fi asemenea Lui, pentru că-L vom vedea pe El aşa cum este.” (1 In. 3, 2)116 

* * * 

                                                 
113 Sf. Maxim MĂRTURISITORUL, op. cit., pp. 210-211. 
114 Idem, cap. 25 din A doua sută de capete gnostice, p. 188. 
115 Idem, nota 222 a traducătorului, pp. 330-331. 
116 Traducerea ÎPS Bartolomeu Anania. 
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8. Concluzii 
 
 

Împărăţia lui Dumnezeu, înainte de toate, este prezenţa lui Dumnezeu în om. De la 

momentul zero al aruncării seminţei cuvântului şi al răsăririi primului firicel de credinţă, până 

la relaţionarea vie, directă şi constantă cu însuşi Creatorul. Ducând acest mod de viaţă pe 

pământ până la capăt, omul este mutat cu sufletul în Rai într-o stare de aşteptare fericită a 

venirii celorlalţi oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu, iar trupul rămâne aici în 

descompunere. La momentul revenirii Domnului Iisus Hristos în lume cu trupul înviat şi plin 

de slavă, toţi oamenii vor învia în trupuri nestricăcioase, toate ascunzişurile vor dispărea şi 

toate se vor umple de lumina divină, cu excepţia celor care L-au refuzat pe Dumnezeu. 

În această lucrare, pornind de la exegeza Sfintei Scripturi, am arătat că Împărăţia Lui 

Dumnezeu şi-a pus pecetea sa pe toate ramurile teologiei: dogmatică, liturgică, imnografie, 

misiologie, iconografie ş.a.m.d. Stilul nostru de gândire fragmentar ne-a făcut să împărţim 

cunoaşterea lui Dumnezeu în „ramuri” şi să despicăm firul în patru, împiedicându-ne să 

vedem că toate se unesc în Hristos şi că El este Împărăţia binevestită iudeilor şi neamurilor. 

Este urgent să reînnodăm legătura vie cu Dumnezeu! 

La final, aş fi vrut să pun lucrării ca subtitlu „Împărăţia iubirii” în locul celui asumat la 

alegerea temei. Aş fi vrut să scriu mai mult pe această temă atât de dragă mie, însă cerinţele 

didactice mi-au impus limite. Şi poate nici n-ar fi fost util să continui, ca să nu las impresia că 

am epuizat ceea ce de fapt este inepuizabil. Fiindcă în Împărăţie trebuie să intre chiar şi 

analfabeţii. Voi cita un cuvânt al Preafericitului patriarh Daniel rostit în Duminica a IV-a din 

Postul Mare a Sf. Ioan Scărarul: „Credinţa este o relaţie a noastră cu Dumnezeu, nu o simplă 

informaţie culturală sau intelectuală. Ea nu este o simplă convingere că Dumnezeu există 

undeva în cer, ci este o convorbire cu Dumnezeu în rugăciune şi o împlinire a voii Lui în fapte 

bune”117. Invit cititorul să nu rămână la literă, ci să trăiască încă de pe acum în Împărăţie. Să o 

caute, să o găsească şi să o „guste” (Ps. 33, 8) până când va veni vremea deplinătăţii. 

Mărturisesc că unele dintre lucrurile delicate pe care le-am sistematizat în prezenta 

dizertaţie mi-au fost arătate de sus. Nepricepând dacă sunt reale sau doar rod al imaginaţiei, 

le-am căutat şi le-am găsit uimit în scrierile sfinţilor, de aceea nu le-am ascuns ci le-am aşezat 

în scris aici sub autoritatea sfinţilor. Sunt convins că din cauza păcătoşeniei mele mi-au fost 

arătate, căci unde s-a înmulţit păcatul prisoseşte harul (Rom. 5, 20). Dumnezeu ne arată 

fiecăruia – în măsura strădaniei de a ne alipi de El – ce cununi şi bunătăţi ne aşteaptă dacă 

                                                 
117 http://ziarullumina.ro/patriarhul-romaniei-a-slujit-la-manastirea-cernica-111146.html accesat la 11.04.2016. 
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ajungem până la final, pentru a ne motiva să mergem înainte. Domnul nu ne mână prin viaţă 

doar cu toiagul şi cu varga (Ps. 22, 5), ci din când în când ne dă şi bucurie în auz (Ps. 50, 9). 

M-a uimit şi faptul că unele adâncimi le-am găsit la părintele Dumitru Stăniloae sub 

forma unor reflecţii personale pornite de la afirmaţiile sfinţilor pe care-i cita. De unde sfinţii 

se opreau, părintele Dumitru continua, ceea ce înseamnă că lucrurile despre care a scris i-au 

fost descoperite de sus sub forma unor străfulgerări de intuiţii. Iată o capodoperă: „Realizarea 

iubirii desăvârşite şi egale cu toţi, prin comunicarea deplină cu toţi, prin cunoaşterea deplină a 

tainelor tuturor, prin încălzirea de iubirea şi înţelegerea deplină a tuturor, prin dispariţia 

tuturor bănuielilor şi a judecăţilor ascunse, aceasta este Împărăţia cerurilor”118. De aceea l-am 

şi citat atât de mult (într-o lucrare exegetică), ca un pios omagiu adus marelui părinte al 

teologiei româneşti, despre care consider că a dus o viaţă în zona sfinţeniei şi că acum se află 

în ceata mărturisitorilor şi a mucenicilor. 

Lucrarea Duhului Sfânt de a ne arăta în avans răsplăţile de la sfârşit o pun pe seama 

faptului că se apropie iar vremuri grele pentru creştini şi trebuie să fim vigilenţi. Ne-am 

fleşcăit trupurile şi sufletele din cauza confortului lumesc. Via nu dă rod bogat dacă nu-i sunt 

tăiate multe mlădiţe, aşa că să fim pregătiţi de necazuri, pe care să le biruim cu Hristos cel din 

noi. Avva Ishirion din pustia egipteană spunea că cei care vor fi la urmă, deşi nu vor mai avea 

nevoinţele celor de la început, dacă vor fi găsiţi lămuriţi după focul ispitelor, atunci vor fi mai 

mari în Împărăţie decât cei de la începuturi119. Lucrul se poate justifica mai degrabă prin 

subtilitatea ispitelor la care vom fi supuşi (căci cine ar mai rezista la duritate azi?), mult mai 

perverse ca în primele secole; diavolul şi-a rafinat capcanele şi în ele vor cădea mai mulţi 

decât cei de la la începuturile creştinismului. Atunci Hristos li se arăta multora, Duhul 

strălucea cu putere şi ei aveau nădejde puternică. Astăzi „cuvântul Domnului este rar şi nici 

vedeniile nu sunt dese” (I Regi 3, 1), iar Duhul a retras harul de la noi; mărturiile se 

împuţinează şi nădejdea noastră scade. 

Dacă nu vom avea perspectiva Împărăţiei şi dacă nu-L vom vedea pururea pe Domnul 

înaintea noastră (Ps. 15, 8) vom claca. Invers, dacă ştim ce să căutăm mai întâi de toate (Mat. 

6, 13), dacă am găsit mărgăritarul de mult preţ (Mat. 13, 46) şi dacă luptăm după reguli (2 

Tim. 2, 5) vom deveni mărturisitori, luminători ai neamului şi purtători de Dumnezeu. 

Fie ca toţi să fim părtaşi slavei Domnului nostru Iisus Hristos în veci, amin ! 

 
Duminica a IV-a a sf. Ioan Scărarul 

din Postul Mare, 2016. 
                                                 
118 Pr. prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, op. cit., p. 431. 
119 Pateric, ed. cit., p. 119. 
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9. În loc de încheiere, o mărturie personală: cum a început totul? 

 

În copilărie fusesem atras de gândul că aş putea avea puteri paranormale şi citeam tot 

ce-mi cădea în mână pe acest subiect, crezând că aşa pot deveni mai bun. Apoi, pe la vârsta de 

30 ani am început să citesc sistematic titlurile consacrate şi autorii cei mai cunoscuţi din 

curentele spirituale orientale (hinduse, tao, zen, budism, Qi-gong etc.) şi occidentale 

(realizarea sinelui, new age ş.a.m.d.). Încercam să practic ceea ce aflam şi căutam să simt şi să 

stăpânesc energiile care curg prin corp. Credeam că omul se poate înveşnici prin puterile 

proprii, printr-o asiduă meditare şi căutare a iluminării. Din fericire n-am reuşit. 

În luna iulie 2009, în al 33-lea an al vieţii, în căutarea lui Dumnezeu fiind, am fost 

aflat de El. Nu L-am căutat în creştinism, deşi-L căutasem o viaţă întreagă şi eram botezat din 

pruncie. Şi tocmai de pe Cruce am fost chemat. Un gând sfredelitor şi autonom m-a întrebat 

subit: „Crezi tu în Împărăţia lui Dumnezeu?”. „Da”, după câteva momente de surpriză. „Şi 

vrei să intri acolo?”. „Da”. „Şi cine crezi că este Împăratul?”. „Domnul Iisus Hristos!” am 

izbucnit înlăuntru, surprins iar de întrebare. „Şi crezi că poţi să intri de capul tău acolo, să-L 

păcăleşti pe Dumnezeu?”. „Nu”. „Atunci cum faci să intri acolo?”. „Făcând voia Lui”. „Şi 

unde găseşti voia Lui?”. „În Biblie”. „Atunci caută repede să o afli, căci nu mai este mult 

timp”. Şi aici s-a terminat acest dialog incredibil. În următoarele minute umpleam două genţi 

mari cu cărţi de pseudo-spiritualitate şi le aruncam, iar în rafturile goale din bibliotecă au 

rămas două cărţi, singurele legate de creştinism: o biblie protestantă primită prin clasa a VIII-

a de şcoală de la nişte evanghelişti veniţi în România imediat după Revoluţie şi o carte de 

mărturii despre părintele Arsenie Boca, pe care o citisem înainte cam cu dezgust căci vorbea 

despre păcate şi chinurile care le urmează, iar nu mă puteam vedea ca un păcătos. 

Ulterior, citind Noul Testament, mi-a venit şi gândul că diavolul are multe feluri de 

ispite: şi pentru proşti, şi pentru deştepţi. Pentru cei din urmă, ar putea să fie chiar Scriptura 

contrafăcută. Aşa că am cumpărat o Biblie ortodoxă şi am comparat Evanghelia de la Matei. 

Mi-a sărit imediat în ochi că Maica Domnului era numită femeia lui Iosif în prima şi 

logodnică în a doua; am dedus că doar la ortodocşi ea este cinstită ca pururea-fecioară. 

S-a născut în mine dorinţa să postesc, să mă spovedesc şi să mă împărtăşesc. Aşa am 

făcut în postul care a urmat, cel al Adormirii Maicii Domnului. Pe Preacurata o consider 

ocrotitoare nevăzută a mea, aşa cum pe părintele Arsenie Boca îl consider un mijlocitor la 

Domnul pentru venirea mea la credinţă. Apoi, după câteva luni de studiu în stil meticulos-

avocăţesc al Scripturii, la început cu ajutorul tâlcuirilor la evanghelii făcute de Sf. Teofilact al 
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Bulgariei, s-a născut şi accentuat dorinţa de a veni la Facultatea de Teologie ca să aprofundez 

lucrurile. Am crezut că este o ispită de-a dreapta, dar duhovnicul a binecuvântat acest demers, 

aşa că în 2010 m-am înscris. Domnul a vrut şi s-a făcut: în timp ce colegii asudau, eu am 

terminat subiectele-grilă de la dogmatică în cca. 20 minute şi am fost nevoit să mai stau în 

sală încă 40 de minute căci nu mi se permitea ieşirea înaintea scurgerii unei ore întregi. 

Anii care au urmat au fost deosebit de dificili, pentru că a trebuit să îmbin trei părţi ale 

vieţii mele cât mai armonios: familia (soţie şi trei copii), avocatura şi facultatea. Iar în 

facultate, pe lângă acele cunoştinţe intelectuale care pot fi comparate cu o cateheză mai 

îndelungată, am dobândit o cunoaştere de alt fel: aceea că harul Duhului Sfânt vine cel mai 

intens atunci când ne ferim să-i judecăm pe cei din jur. Şi am avut o grămadă de prilejuri de 

a-i judeca pe colegi şi pe profesori, căci mulţi se purtau mai rău decât la alte facultăţi 

neteologice. În primul an am făcut această greşeală; lipsit de har, era să şi părăsesc facultatea. 

M-am spovedit şi îndreptat, aşa că din al doilea an am mers orb şi surd la clevetelile şi 

atitudinea urâtă a multora din jur, ceea ce a pogorât iar liniştea în sufletul meu. Deşi ispitele 

au mai continuat, câinii lătrau şi ursul trecea. An de an. Ba chiar şi cu bursă, în doi ani. 

A nu se înţelege că îmi critic profesorii. Tuturor le sunt recunoscător. Celor care m-au 

ispitit, unii chiar aruncându-mă în focul ocărilor, le mulţumesc pentru că mi-au biciuit 

mândria. Am ieşit mai limpede din acest cuptor. Iar celor care mi-au răspuns răbdători 

întrebărilor mele insistente (sunt o fire iscoditoare), le mulţumesc mai mult. O recunoştinţă 

abundentă merge la catedra de discipline biblice, mai ales către studiul Noului Testament de 

care am fost cel mai atras: părintelui Constantin Preda, care m-a coordonat şi la licenţă şi la 

master, de la care am învăţat că şi în studiul Scripturii există acrivie, nu doar în cel al legilor 

lumeşti; părintelui Constantin Coman, de la care am învăţat să fiu liber şi să nu-mi cedez 

libertatea, chiar dacă unii încearcă să mi-o încalce (dar nici eu să nu o încalc pe a altora); 

părintelui Marian Vild, care îmi este şi duhovnic din 2012, de la care am deprins echilibrul în 

viaţă şi dreapta chibzuinţă. 

În mod deosebit îi sunt recunoscător soţiei mele, Mirela, care s-a jertfit preluând 

suplimentar povara îngrijirii copiilor şi mi-a oferit timpul necesar studiului. De la ea am 

învăţat cum o femeie poate avea mai multă putere să ducă crucea decât un bărbat. 

Tema „Împărăţiei lui Dumnezeu” a fost începută la licenţă şi dezvoltată la master. 

Dacă la licenţă am lucrat exclusiv exegetic, la master am pornit de la exegeză către mai multe 

direcţii. În felul acesta am dat rod din studiile făcute în aceşti 6 ani, găsind aroma Împărăţiei 

răspândită prin toate materiile care ni s-au pus înainte. În dar am luat, în dar am vrut să dau 

înapoi. Fie ca toţi să ne vedem în Împărăţia lui Dumnezeu, amin ! 
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