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CURS DE EVANGHEOLOGIE 

 
EVANGHELIILE CA OPERE LITERARE 
Evangheliile sunt scrierile cele mai prețioase deoarece ele ne descoperă pe Cel care a 

fost prevestit de tot Vechiul Testament, propovăduit și prezentat în Noul Testament, pe Cel 
care a schimbat cursul istoriei, viața a milioane de oameni, pe Domnul Isus Hristos. Termenul 
"evanghelie" vine de la grecescul „euanggelion" (tradus prin cadou, sau răsplată). În greaca 
seculară aceste termen se referea la răsplata pentru cineva care a adus o veste bună. 

Evanghelia a ajuns să însemne veste bună. Persoana și lucrările lui Isus Hristos 
alcătuiesc Evanghelia. Persoana, învățătura și activitatea Domnului Isus sunt izvor de 
binecuvântare pentru toți credincioșii. Evanghelia este revelația slavei lui Dumnezeu, în 
persoana și lucrarea mântuitoare a Domnului Isus. 

Ignațiu spune: "Evanghelia are ceva deosebit: venirea Mântuitorului, a Domnului 
nostru Isus Hristos, patimile și învierea. Profeții L-au vestit. Evanghelia este însă, desăvârșirea 
nemuririi". 

Prin Evanghelie ni s-a transmis mărturia apostolică despre viața, învățătura și lucrarea 
Domnului Isus. 
 

I. GENERALITĂȚI 
 

l. Definirea termenului Evanghelie 
Termenul acesta vine de la grecescul "euaggelion", însemnând un cadou, sau o 

răsplată pentru cineva care a adus o veste bună, sau un sacrificiu (o jertfă) ca mulțumire 
pentru primirea unei vești bune. Mai târziu termenul acesta a căpătat sensul de veste bună. 
Verbul grecesc "euaggelizo" înseamnă a propovădui Evanghelia, și apare în Noul Testament, 
de aproximativ 54 de ori, iar în Evanghelii de 10 ori. Substantivul "euaggelion" (eu -bun, 
aggelia -mesaj, veste) se găsește de 77 de ori în Noul Testament, din care de 12 ori numai în 
Evanghelii. Termenul "evanghelist" apare de 3 ori în Noul Testament. 

 
2. Autenticitatea Evangheliilor 
Este faptul sau însușirea de a fi autentic, ceva a cărui autoritate nu poate fi pusă la 

îndoială. Autenticitatea Evangheliilor se confirmă prin îmbinarea a două serii de argumente: 
cele interne și cele externe. 

 
3. Inspirația Evangheliilor 
Inspirația este lucrarea Duhului Sfânt, prin care autorul biblic devine capabil să 

primească, să exprime corect și să scrie învățăturile de credință și de morală care formează 
conținutul descoperirii dumnezeiești, ferindu-l de greșeli. 

Inspirația divină nu suprimă individualitatea scriitorului. Unii spun că acțiunea divină 
asupra autorului inspirat merge până acolo încât Dumnezeu îi dictează cuvânt cu cuvânt, tot 
ceea ce trebuie să scrie. 

În Evanghelii vedem individualitatea fiecărui scriitor, și anume stilul, modul de 
exprimare, de aranjare a materialului, care diferă de la unul la altul. Studiindu-le comparativ, 
vom remarca deosebiri dar nu și contradicții. 
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4. Numărul Evangheliilor 
Avem o Evanghelie care ne-a venit scrisă sub patru formule diferite, în care în mod 

deosebit sunt prezentate viața, activitatea, învățătura, moartea și învierea Domnului Isus. 
Avem două feluri principale de Evanghelii: 

a. Evangheliile după Matei, Marcu și Luca, numite și "evanghelii sinoptice" (de la 
grecescul "syn" și "opsis", care înseamnă a vedea împreună) descriind viața 
Domnului Isus, din perspective foarte asemănătoare. 

b. Evanghelia după Ioan, care prezintă lucrarea Domnului Isus în Iudeea. Pe lângă 
patimile, moartea, învierea, înmulțirea pâinilor și umblarea pe mare, a lui Isus, 
Ioan mai aduce povestiri și cuvântări pe care primele trei nu le pomenesc. 

Primele trei îl prezintă pe Isus ocupându-se de alții; Evanghelia după Ioan redă 
cuvântări lungi ale lui Isus, unde El vorbește despre relațiile Sale cu Dumnezeu. 
 

5. Scopul 
a) Evanghelia după Matei Îl prezintă pe Isus ca Împărat; este Evanghelia Împărăției lui 

Dumnezeu. 
Caracterul acestei Evanghelii este profetic și mesianic, sub simbolul leului (Apoc. 4:7). 

Cuvântul cheie al acestei Evanghelii este „Împărăție”. 
Matei prezintă viața istorică a Domnului Isus în așa fel încât să dovedească iudeilor că 

Isus este Mesia cel prevestit și așteptat, împlinind profețiile Vechiului Testament. El 
folosește fiecare prilej ca să arate cum o prevestire sau alta, își găsește împlinirea în Hristos. 
Destinatarii acestei Evanghelii sunt în mod deosebit, evreii. 

b) Evanghelia după Marcu Îl prezintă pe Isus ca fiind Cel ce slujește. Se adresează 
Neamurilor, în special Romanilor; aici găsim explicate obiceiurile și convingerile evreiești 
(7:1-5; 12:18; 14:12; 15:42), cuvintele și numele din limba aramaică sunt traduse (3:17; 5:41; 
7:43; 10:46), sunt strecurate anumite cuvinte latinești, sunt mai rare referirile la Legea lui 
Moise și citatele din Vechiul Testament, etc. Este o Evanghelie a acțiunii: termenul "îndată" 
este repetat mereu, de parcă autorul ar fi dorit să ne atragă atenția că personajul pe care ni-
L prezintă este mereu grăbit și ocupat cu lucrarea pe care a venit să o facă. 

Marcu nu redă discursurile Domnului; el prezintă în mod deosebit minunile Domnului 
Isus (aproximativ 20 de minuni), nu este preocupat de genealogii, de împlinirea profețiilor. 
Accentul este pus pe activitatea pe care a depus-o Domnul Isus în slujba oamenilor. 

  c) Evanghelia după Luca prezintă pe Isus ca fiind omul ideal. Evanghelia aceasta are 
caracter istoric. Luca prezintă o formă de gândire ne-evreiască; își dedică Evanghelia, unui 
creștin cu numele Teophilus (1 :3), un om dintre Neamuri, și Evanghelia sa pare scrisă pentru 
Neamuri. 

Luca, spre deosebire de Matei care merge cu cartea neamului lui Isus până la Avraam, 
tatăl poporului evreu, merge cu genealogia lui Isus până la Adam, tatăl neamului omenesc. 

Luca redă o istorie cronologică a vieții lui Isus, și oferă lui Teophilus (și lumii grecești) 
un document exact, bazat pe izvoare demne de încredere așa încât fiecare să poată 
recunoaște autenticitatea învățăturilor primite (1: 1-4). 

Această Evanghelie este uneori numită Evanghelia Omului Isus Hristos. "Hristos a 
venit să se facă, pentru un timp, ca noi, pentru a putea să ne facă, pentru veșnicie, ca El". 

d) Evanghelia după Ioan prezintă divinitatea lui Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, jertfa 
adusă pentru păcat, și dorește să-i aducă pe cititorii săi, la credința în Isus. 

Această Evanghelie pune în evidență realitățile eterne cuprinse în Hristos, se 
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adresează în același timp Bisericii, spre a conduce pe creștini la o credință mai adâncă, și 
oamenilor din toată lumea, care doresc să-l caute pe Dumnezeul cel adevărat și viața 
veșnică. 

Această Evanghelie este gândită ca o completare a celorlalte trei, cei trei îl prezintă pe 
Isus, Ioan Îl interpretează. 

Evanghelia sub cele patru forme, se adresează: 
➢ Iudeilor ca adepți ai religiei care prevestește întruparea lui Dumnezeu pe pământ. 
➢ Ne-evreilor, adică Neamurilor, pe de o parte romanilor care reprezintă autoritatea 

și puterea, și pe de altă parte, grecilor care reprezintă gândirea și înțelepciunea 
umană. 

➢ Credincioșilor de orice rasă, ca să le adâncească viziunea lor spirituală despre 
Hristos. 
 

II. SITUAȚIA LUMII ÎN VREMEA PREMERGĂTOARE NAȘTERII DOMNULUI ISUS 
 
A.) Situația politică.  
1. Perioada elenistică 
După moartea lui Filip al II-lea (359-336 î. Hr.), regele Macedoniei (un regat care a 

cunoscut o mare dezvoltare), a urmat la tron, fiul său, Alexandru. Acesta avea 20 de ani 
atunci când a urcat pe tron; educația lui fusese făcută sub îndrumarea lui Aristotel. 
Alexandru a condus campania împotriva perșilor. În anul 334 î. Hr., a trecut în Asia Mică 
declanșând războiul pan-elenic împotriva colosului persan. 

Victoria de la Granicos i-a deschis lui Alexandru, un drum liber spre Asia Mică, victoria 
de la Issos (333 î. Hr.) a dus la înfrângerea Imperiului Persan. Ulterior Alexandru s-a îndreptat 
spre Egipt, cucerind de-a lungul Mării Mediterane, Tirul, Sidonul, Palestina, etc.... 

În Egipt, el a fondat orașul Alexandria. Alexandru cel Mare a pus bazele unui mare 
imperiu, pe ruinele imperiului Persan. Moare în anul 323 î. Hr. Ia Babilon, bolnav de malarie. 

La scurtă vreme după moartea lui Alexandru cel Mare, imperiul său se împarte între 
cei patru generali ai săi numiți diadohi. Ptolemeu a luat Egiptul, Cirena, Cipru și Palestina, 
punând bazele dinastiei regale ptolemeide. Urmașii săi au stăpânit aceste ținuturi, până în 
anul 30 î. Hr., când Cleopatra s-a sinucis, punând astfel capăt dinastiei grecești. 

Un alt general de-al lui Alexandru, pe nume Seleucos s-a stabilit în Babilon, punând 
aici bazele dinastici seleucide. Lisimah a luat Tracia și partea apuseană a Asiei Mici, iar 
Casandru a domnit peste Macedonia și Grecia. 

Cele patru regate care s-au constituit prin divizarea imperiului lui Alexandru cel Mare, 
au format lumea elenistică în care s-a plămădit o nouă cultură, făcând loc unor noi concepte 
de viață. Limba greacă a devenit limba curții. Prin intermediul acestei culturi, a fost 
răspândită Evanghelia, și a ajuns în scurt timp până la marginile pământului. 

 
2. Imperiul roman. 
Acesta a fost unul dintre cele mai puternice și mai întinse imperii, din câte a cunoscut 

istoria veche. Capitala imperiului era Roma, cetate așezată pe cel șapte coline. Se consideră 
că Roma a fost întemeiată în anul 753 î. Hr. Curând după întemeierea Romei, s-a trecut la 
cucerirea întregii peninsule italice, apoi la cucerirea altor țâri și chiar părți din continente. 
După câteva secole de războaie, imperiul format avea hotare, din nordul Europei până în 
nordul Africii, și de la insulele britanice până la fluviul Indus. 



5 

 

În Roma, sub conducerea republicană, virtuțile erau ridicate la mare valoare, 
drepturile cetățenești erau respectate, modul de conducere era democratic. 

În urma războaielor cu Cartagina (cele trei războaie "punice"), cu Grecia, și a 
conflictelor interne, sistemul republican bazat pe ideea unui singur oraș, Roma, n-a mai 
corespuns noilor împrejurări. 

S-au format latifundiile, și au avut loc mișcări pentru înfăptuirea unor reforme agrare, 
conduse de frații Caius și Tiberius Graccus. Roma, având un număr mare de sclavi rezultați 
din războaie, a ajuns să trăiască cea mai mare revoltă de acest fel, din câte a cunoscut istoria 
(marea răscoală condusă de Spartacus, în anii 73-71 î. Hr.). 

La conducerea statului a ajuns pentru prima dată, un triumvirat condus de Pompei, 
Crassus și Cezar. După ce în anul 52 î. Hr. Pompei a fost ales consul fără coleg, instituind 
dictatura, Cezar a trecut Rubiconul (în anul 49 î. Hr.), în fruntea armatei cu care cucerise 
Galia, ocupând întreaga Italie, și a devenit astfel, conducătorul unic al statului roman, după 
ce 1-a învins pe Pompei. Senatul l-a numit dictator pe termen nelimitat, tribun pe viață și 
cenzor. Roma devine imperiu iar Cezar, imperator. În anul 44 î. Hr. Cezar este asasinat și se 
declanșează un război civil. 
Al doilea triumvirat a fost compus din Octavian August, Lepidus (comandantul cavaleriei) și 
Marc Antoniu. Au început luptele între ei, și învingător din acestea a ieșit Octavian Augustus, 
care în anul 29 î. Hr. a fost primit la Roma, cu mare triumf. El a devenit princeps senatus și 
pontifex maximus. Augustus declară "pax romana" și a deschis o epocă de mare înflorire 
economică și culturală, "epoca lui August". În timpul domniei sale S-a născut Isus, iar în 
timpul domniei lui Tiberiu, fiul său adoptiv, care l-a urmat la tron, a fost răstignit Isus. 

 
3. Statul evreu. 
După ce Nebucadneţar, regele Babilonului, a ocupat Iudeea și a cucerit Ierusalimul în 

anul 597 î. Hr., statul evreu și-a pierdut independența. Ioiachim, regele iudeilor, a fost dus 
prizonier cu toata curtea lui. Succesorul său la tron, a fost Zedechia. Din 597 î. Hr. și până în 
586 î. Hr. Iudeea a fost un stat vasal, apoi complotând cu Egiptul, Zedechia s-a alăturat în 
anul 590 î. Hr. lui Psametichus al II-lea al Egiptului, care năvălea în teritoriile Babilonului. 
Nebucadneţar, în urma acestei sfidări venite din partea iudeilor, asediază în 586 î. Hr. 
Ierusalimul și distruge Templul. 

Chiar dacă statul evreiesc a fost distrus, iudaismul a început să se dezvolte; iudaismul 
ortodox își are începuturile tocmai în aceste evenimente. Iudeii au dus cu ei Legea și cărțile 
proorocilor, au continuat să se închine lui Dumnezeu. În cei 70 de ani de robie babiloniană 
au început să se închine în sinagogi, au fost numiți învățători care au luat locul preoților de la 
Templu, studiul Legii a înlocuit jertfele de animale. 

După distrugerea Babilonului, de către Cirus, regele perșilor, în anul 536 î. Hr., a dat 
primul decret, redat în Ezra cap.1, exact la 70 de ani de la începutul robiei care a avut loc în 
anul 606 î.Hr. cînd a avut loc prima deportare a evreilor în timpul lui Nebucadnețar. Acest 
decret prevedea construirea Templului dar nu și reconstruirea Ierusalimului. De asemenea, li 
s-au înapoiat lucrurile luate de la Templu. Construirea Templului a fost finanțată din vistieria 
regală (Ezra 6: 1-5).  

Nu toți evreii s-au întors: aproximativ 42.000, cei mai mulți din seminția lui Iuda, 
Beniamin și Levi, au pornit spre Ierusalim. Sub conducerea lui Șeșbațar, aceștia au ajuns în 
anul 537 î. Hr. la destinație. Au început să reconstruiască Templul, lucrarea aceasta fiind 
încheiată în anul 512 î. Hr. Închinarea a fost reluată cu prilejul sărbătoririi Paștelor, și tot 
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atunci a fost restaurată slujba preoțească. 
Pe la anul 250 î. Hr. a fost tradusă Biblia în limba greacă, la Alexandria. Siria a preluat 

stăpânirea Iudeii, din 198- 164 î. Hr. Pentru iudei a fost o perioadă deosebit de grea. A 
încetat să mai fie ereditară funcția de Mare Preot; aceasta era acum vândută de către 
monarhul sirian, celui care plătea mai bine. În anul 168 î. Hr., Antiochus Epifanus trece la 
măsuri de unificare a populației, profanează Templul. 

În urma înfrângerii pe care a suferit-o în Egipt, acesta se întoarce în Ierusalim, 
distruge zidurile cetății, mulți locuitori ai acesteia sunt vânduți ca sclavi, Templul este jefuit 
de comorile sale și este transformat în templu al lui Zeus Olimpianul. În 15 decembrie 168 î. 
Hr. a fost ridicată o statuie a lui Zeus pe altar, iar zece zile mai târziu o scroafă a fost 
sacrificată în cinstea lui. S-au înălțat altare păgâne în toată țara, celebrarea sărbătorilor 
păgâne a fost obligatorie, iudaismul a fost interzis, pedeapsa cu moartea era aplicată tuturor 
celor care citeau Tora. 

În aceste circumstanțe, un preot bătrân numit Matatia, din satul Modin, a protestat 
atunci când a fost chemat să aducă jertfe păgâne, a omorât pe iudeul care voia să aducă 
jertfe, și pe trimisul regelui, apoi cu fiii săi, și cu familiile lor, au fugit în pustie. Lor li s-au 
alăturat și alții. La început iudeii răzvrătiți au fost înfrânți, dar lupta a continuat prin fiul lui 
Matatia, Iuda Macabeul. Acesta îi înfrânge de două ori pe sirieni, și îi izgonește din Ierusalim, 
Templul este curățit și este ridicat un nou altar. A fost ținut un serviciu de rededicare, și a 
fost stabilită o sărbătoare, care să comemoreze ocazia. 

Iuda Macabeul a fost ucis în luptă, și în locul lui ajunge fratele său, Ionatan. Lupta 
continuă până în anul 143 î. Hr., când Simon, un alt frate al lui Iuda, a fost recunoscut ca 
aliat, de către Demetrius al II-lea, un pretendent la tronul Siriei. În anul următor, Demetrius 
i-a dat lui Simon, libertate politică și l-a scutit de orice tribut. Iudeea a devenit independentă. 

Apoi a început lupta internă. Simon și doi din fiii săi au fost uciși mișelește de către 
Ptolomeu, ginerele lui, în anul 135 î. Hr. Fiul său, Ioan Hircan (135-104 î. Hr.) a ocupat 
Ierusalimul, înainte ca Ptolemeu să-l cucerească, apoi a cucerit și Idumeea, în partea de sud, 
și Samaria, în partea de nord. Hircan a devenit mare Preot și conducător al statului evreiesc, 
și întemeietorul dinastiei hasmodeene. 

În urma certurilor care au avut loc între urmașii lui, între cei doi frați, Aristobulus II și 
Hircanus II, armata romană a fost chemată să intervină și să facă pace între ei. În anul 63 î. 
Hr., Pompei, în fruntea unei armate, ocupă Ierusalimul, și anexează Iudeea, provinciei 
romane Siria. 

Romanii au reglementat lucrurile după cum le dictau interesele, recurgând la 
compromis. Hircanus a rămas Mare Preot, iar curteanul său, Antipater, care era idumeu, a 
fost instalat ca guvernator al Iudeii, pe lângă Marele Preot, apărând interesele Romei. 

Sanhedrinul a fost compus din 71 de membri, și era prezidat de Marele Preot. El era 
alcătuit din farisei, saduchei, cărturari și preoți, și se ocupa de problemele interne ale Iudeii. 

În anul 40 î. Hr., pe tronul Iudeii a fost așezat ca rege, Irod, fiul lui Antipater. După trei 
ani de lupte, Irod pune stăpânire deplină pe Ierusalim, și este numit Irod cel Mare (37-4 î. 
Hr.). Irod cel mare a fost bun prieten cu Augustus, și în același timp era un conducător abil, 
el a încercat să-I împace pe iudei, iar în anul 20 î. Hr. a început lucrările de rezidire a 
Templului, care ajunsese în stare de ruină. Irod s-a căsătorit cu o fată din familia Macabeilor. 
După moartea lui Irod, țara a fost împărțită între fiii săi: Arhelau a luat Iudeea și Idumeea, 
Antipa a luat Galilcea și Perea, Filip a primit Ituria și Trahonita. 
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B. Situația socială, economică și spirituală. 
În imperiul roman au existat la un moment dat, aproximativ 60 de milioane de sclavi, 

care erau la dispoziția stăpânilor lor; aceștia din urmă dispuneau de viața sclavilor, după 
bunul lor plac. Exista un contrast mare între cetățenii bogați și cei săraci. 

Această perioadă a fost caracterizată de o mare decădere spirituală. La Roma, pe 
lângă zeii pe care îi avuseseră romanii, au fost aduși o mulțime de zei din provinciile cucerite, 
în special zeități de origine orientală. Împărații romani s-au proclamat zei și au pretins 
onoruri divine, încă din timpul vieții lor. 

În perioada republicană, virtuțile morale și cetățenești au făcut din Roma, metropola 
lumii, dar atunci când aceste principii morale au început să decadă, desfrâul și corupția au 
invadat întreg imperiul roman. În preajma nașterii Domnului Isus, a crescut numărul 
divorțurilor și al recăsătoriilor. Juvenal, în epigramele sale, prezintă cazul unei femei care în 
timp de 5 ani, s-a căsătorit de 8 ori. Marțial, un alt epigramist al vremii, vorbește despre o 
altă femeie care se căsătorise a zecea oară. 

Misterele aveau un rol deosebit, în special cele eleusine, cele ale lui Dionisos, ale lui 
Orfeu, ale lui Mithra, ale lui Cybele, ale lui Isis, etc. Aceste mistere erau niște ceremonii și 
rituri religioase secrete, la care participau cei inițiați pentru cinstirea unor zeități păgâne. În 
cadrul ceremoniilor, cei inițiați pretindeau că se contopesc cu divinitatea mântuitoare. La 
aceste ceremonii secrete se prezenta moartea și învierea zeului respectiv. 

 
C. Religia în Iudeea 
La evrei, Sinedriul era autoritatea cea mai înaltă, în frunte fiind Marele Preot, cu 70 de 

membri, preoți, saduchei, farisei, cărturari, fruntași ai triburilor. 
Sinedriul era tribunalul suprem, forul care reglementa și conducea treburile civile și 

religioase ale națiunii (Mat. 26:59). 
Pe lângă Sinedriul central, mai existau și sinedrii locale (Mat. 5:22). Mișna și Ghemara, 

două culegeri ale tradiției iudaice, ne spun că în acest total de 71 de membri erau incluși: 
➢ Marele Preot,  
➢ 24 de căpetenii preoțești, reprezentând cele 24 de cete preoțești (1 Cr. 24:7-18), 
➢ 24 de bătrâni, reprezentanți ai populației civile (bătrânii norodului), 
➢ 24 de cărturari, experți ai prevederilor civile și religioase cuprinse în lege. 
 
Iudeii aveau câteva partide (secte):  
 
1. Fariseii 
Aceștia reprezentau cea mai mare și mai influentă sectă din vremea Noului 

Testament. Numele lor vine de la verbul „paraș” (tradus prin "a separa"). Ei erau separatiștii 
sau puritanii iudaismului, au apărut ca grup separat la scurtă vreme după epoca Macabeilor; 
în anul 135 î. Hr., erau bine definiți și delimitați în cadrul iudaismului. 

Se bazau pe întregul canon al Vechiului Testament, care includea Legea lui Moise sau 
Tora, Profeții și Scrierile. Foloseau metoda alegorică, atribuiau o mare valoare legii orale sau 
tradiției. 

Fariseii credeau în existența sufletului și în învierea trupului; practicau rugăciunea, 
postul, dădeau zeciuială din toate veniturile lor și țineau Sabatul cu strictețe. 
  „Kohler” enumeră nu mai puțin de 7 feluri de farisei:  

➢ fariseul lăudăros; face paradă de faptele lui bune înaintea oamenilor; 
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➢ fariseul "așteaptă puțin", care cerea cuiva să aștepte până face o faptă bună; 
➢ fariseul "orb", care închidea ochii pentru a evita să vadă vreo femeie, și adeseori 

se accidenta lovindu-se de vreun zid; 
➢ fariseul "cap plecat", care umbla cu capul plecat ca nu cumva să vadă ispite care 

să-l atragă; 
➢ fariseul care socotește întruna, acesta numărându-și faptele bune pentru a vedea 

dacă acestea compensează eșecurile sale; 
➢ fariseul temător de Dumnezeu, care la fel ca și Iov, era drept.  
➢ fariseul iubitor de Dumnezeu, la fel ca și Avraam. 

 
2. Saducheii. 
Numele acestei secte se trage de la Țadoc, Mare preot pe vremea lui David și 

Solomon, potrivit tradiției. Ei erau mai puțini ca fariseii dar au deținut puterea politică și au 
condus viața civilă în timpul dinastiei irodiene. 

Ca specific religios, aderau cu strictețe la interpretarea literală a Legii; nu credeau în 
existența îngerilor și a spiritelor, în nemurirea sufletului, nici în existența după moarte. Ei 
simbolizau decadența celor chemați să călăuzească spiritual poporul. 

Religia lor era un sistem sec de etică, deschis influențelor elenistice. Ei nu au 
supraviețuit distrugerii Ierusalimului, încetarea preoției din care ei făceau parte, a pus capăt 
existenței lor. 

 
3. Cărturarii. 
Aceștia au îndeplinit una din cele mai importante slujbe spirituale în Israel, deoarece 

ei multiplicau Legea, prin copiere. Astfel au ajuns să cunoască litera Scripturii, și erau 
chemați să informeze și să corecteze, în probleme de învățătură biblică. Luca îi numește 
"învățători ai Legii" (Luca 7: 30). Ei au fost în conflict cu Domnul Isus, datorită faptului că El 
interpreta Scriptura într-un mod deosebit. 
 

4. Irodianii. 
Aceștia erau un fel de poliție neoficială a Templului, o gardă numită astfel, după 

numele dregătorului Irod. Ei patrulau prin curțile Templului, și prin oraș, și căutau să impună 
norodului, hotărârile dregătorului. Romanii nu intrau în Templu, și nu erau interesați în 
disputele religioase ale iudeilor, astfel că au îngăduit existența acestora. 

 
5. Ziloții. 
Ei erau naționaliștii fundamentaliști și fanatici ai vremii; au activat ca o mișcare de 

guerilă, fiind gata să-și dea viața pentru eliberarea Israelului de sub stăpânirea romană. 
Scopul lor era să ucidă cât mai mulți romani, iar modelul lor era Iuda Macabeul. Dintre ziloți, 
Domnul Isus l-a ales pe Simon zilotul (Luca 6: 15). 

 
6. Esenienii. 
Aceștia nu sunt amintiți în Evanghelii, dar influența lor în acea vreme, era 

considerabilă; ei erau foarte religioși, trăiau în comunități ascetice, posedau scrieri 
particulare; anumite comunități s-au retras în peșteri.  

În grupul lor puteau intra numai cei care erau gata să accepte regulile grupului și să 
treacă prin ritualurile inițierii. Esenienii nu se căsătoreau, iar comunitatea deținea toată 
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proprietatea în comun, își asigurau singuri cele necesare traiului, prin muncă manuală. 
Consumau hrana cea mai simplă, și se îmbrăcau în veșminte albe atunci când nu 

lucrau. Comportarea lor era sobră, nu-și dădeau drumul la mânie, nu foloseau jurăminte, 
respectau Sabatul cu sfințenie, erau atenți la curățenia rituală personală, abaterile de la 
regulile grupului erau pedepsite cu excluderea din comunitate. 

Esenienii susțineau că sufletul omului este nemuritor, iar din punct de vedere 
teologic, erau înrudiți cu fariseii. 

 
III. CONDIȚIILE CARE AU PREGĂTIT VENIREA DOMNULUI ISUS ÎN LUME 
 
Ca să vină în lume Mântuitorul, a fost nevoie ca acest eveniment să fie pregătit, ca să 

se împlinească Scriptura (Gal. 4: 1). Era nevoie de câteva condiții, ca să-și facă apariția pe 
pământ, Fiul lui Dumnezeu, și să ajute opera de evanghelizare. 

 
1. Formarea unui popor mesianic. 
Dumnezeu a avut nevoie de un popor care să îndeplinească trei misiuni distincte: 
➢ să proclame existența unui singur Dumnezeu, când în lume era o mare confuzie 

spirituală,  
➢ să dea omenirii Biblia, cuvântul scris al lui Dumnezeu, 
➢ să pregătească instrumentul: o fecioară curată prin care să se întrupeze Fiul lui 

Dumnezeu. 
Dumnezeu, cu două mii de ani înainte, l-a chemat pe Avraam, din Ur din 

Mesopotamia, dintr-o lume idolatră, l-a pus deoparte împreună cu urmașii lui, spre a li se 
arăta, a-i pregăti să primească pe Mântuitorul lumii, pe Mesia cel prevestit de profeți. 

Sistemul jertfelor reprezintă jertfa Domnului Isus, ele sădeau în conștiința oamenilor, 
ideea că "fără vărsare de sânge, nu este iertare". Acele jertfe pregăteau poporul Israel 
pentru adevărata jertfă ce avea să fie adusă de Domnul Isus. 

Prorociile Vechiului Testament descriau trăsăturile principale ale vieții lui Isus, 
atestând suferințele și gloria ce le va urma. 

 
2.  Răspândirea pe pământ a adevărului că există un singur Dumnezeu, și venirea în 
lume a lui Mesia. 
Diaspora poporului evreu a influențat lumea să-L cunoască pe Dumnezeu, și a făcut 

cunoscut faptul că trebuie să vină Mesia. Evreii acolo unde se stabileau, construiau sinagogi, 
mergeau în fiecare zi de Sabat la sinagogă și citeau din cărțile lui Moise. 

Ideea că trebuie să vină o ființă cerească în lume, s-a răspândit în întreaga lume. 
Tacitus, istoricul roman, spune: "Fiecare om era convins în credința vechilor profeți, că 
Orientul va da lumii, și că nu va întârzia să se arate ca venind din Iudeea. Acela care va 
cârmui Universul" 

 
3. Formarea unei limbi de largă circulație. 
Era nevoie de o limbă prin care să se poată comunica și transmite evanghelia 

mântuitoare, la mai multe popoare, o limbă al cărei prestigiu să se impună. Astfel, în urma 
cuceririlor lui Alexandru cel Mare, și odată cu începutul epocii elenistice, limba greacă a 
început să fie cunoscută și întrebuințată pretutindeni; ea a devenit limba negustorului și a 
navigatorului, limba filozofiei, etc. 
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Ptolemeu al II-lea, regele Egiptului (283-246 î. Hr.), a dorit să aibă Biblia în limba 
greacă. 72 de învățați au tradus Vechiul Testament în limba greacă (Septuaginta). În limba 
greacă se vor scrie Evangheliile și Noul Testament; rolul limbii a fost mare, în ceea ce 
privește propovăduirea Evangheliei în toată lumea. 
  

4. Imperiul roman și pacificarea lumii 
Lumea era împărțită într-o mulțime de stătulețe; romanii au reușit să le unifice, 

instaurând pacea mondială. În anul 30 î. Hr., pe Câmpul lui Marte, la Roma, Augustus 
inaugurează Altarul păcii, unul dintre cele mari și mai importante evenimente din epoca sa, 
proclamând "pax romana" în lumea din imperiul roman. 

Într-un asemenea context s-au realizat construcții printre care vestitele drumuri care 
au ușurat circulația dintr-o parte în alta a lumii, care au asigurat mai târziu Evangheliei, 
posibilitatea de a fi dusă oamenilor. 

Au dispărut granițele și ostașii romani asigurau călătorilor siguranță, atunci când 
aceștia mergeau pe drumurile ce legau Roma de cele mai îndepărtate provincii. 
 

IV. NAȘTEREA DOMNULUI ISUS HRISTOS 
 

Domnul Isus a existat dintotdeauna și prin El au fost create toate lucrurile iar Ioan în 
Evanghelia sa se preocupă de pre-existența Domnului Isus. 

În capitolul 1:1-18, vorbește despre pre-existența lui Isus și face un rezumat al întregii 
Evanghelii; unii sunt de părere că acest pasaj nu a făcut parte din manuscris, ci ar fi fost 
preluat din lumea gnostică. 

Ioan face o paralelă cu Genesa 1:1, arătând că la început era Cuvântul, și că toate au 
fost făcute prin El. În 1:1, Ioan nu vorbește despre creațiune, abia în versetul 3 apare ideea 
creațiunii, expresia în limba greacă "arche" este deosebită de "'bereșit, bara" în limba 
ebraică ("arche" nu se referă la "bara" - a crea - ci la un început, sfera de activitate a lui 
Dumnezeu, sau domeniul de activitate înainte de creațiune). 

Înainte de creațiune a existat un ”logos”, expresia "era" este un verb la un trecut 
continuu, asta înseamnă că logosul a existat în formă continuă. În sfera lui Dumnezeu, în 
mod continuu, era Cuvântul; logosul nu are început în istorie. Cuvântul era cu Dumnezeu, 
expresia "pros" (cu) urmată de acuzativ, înseamnă "în prezența". „Pros Teon” este expresia 
pe care o întrebuințează Ioan pentru a arăta comunicarea și comuniunea activă dintre logos 
și Dumnezeu. 

Cuvântul era cu Dumnezeu; expresia "'ton Teon" descrie substanța. Expresia "logos ev 
Teon", prin omiterea articolului, evită posibilitatea identificarea personală dintre logos și 
Teos, astfel se arată mai degrabă faptul că Cuvântul era Dumnezeu, dar că acest cuvânt nu 
este singura persoană despre care acest adevăr este valabil. Ioan a putut spune că logosul 
era divin, dar a preferat să spună că este Dumnezeu; întreaga Evanghelie a lui Ioan, va 
demonstra că Isus este Fiul lui Dumnezeu (Ioan 20: 31). 

În versetul 2, "El era la început cu Dumnezeu" este o accentuare a faptului ca în 
Dumnezeire există diversitate și unitate, iar în versetul 3 ("toate lucrurile au fost făcute prin 
El") arată implicarea Cuvântului în acțiune, în creațiune. Primele două versete arată 
coexistența dintre Dumnezeu și Logos, iar în versetul 3, se arată implicarea Logosului în 
creație.  
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A. Genealogia.  
Docetiștii au negat personalitatea umană a Domnului Isus Hristos. Venirea Domnului 

Isus pe pământ a fost anticipată de la început, încă din primele zile ale istoriei omenești. 
Dumnezeu a ales familia lui Avraam, prin care Isus să-și facă intrarea în lume. Genealogia 
prezentată de Matei, este în formă prescurtată: sunt omise unele nume, sunt prezentate 42 
de generații în 3 grupe de câte 14. 

Genealogia pe care o prezintă Luca, este diferită; Matei merge până la Avraam, Luca 
merge până la Adam. 

Matei redă spița lui Iosif, arătând că Isus este moștenitorul legal al promisiunii făcute 
lui Avraam și David; Luca redă spița Mariei, arătând descendența de sânge a lui Isus "fiul lui 
David, după trup" (Rom. 1: 3). 

În Matei 1:11 apare numele Ieconia; Matei este preocupat să ne arate că Iosif n-a fost 
tatăl real al lui Isus. Dacă el ar fi fost, atunci Domnul Isus n-ar fi putut sta pe tron din cauza 
lui Ieconia, care a fost blestemat (Ier. 22: 30). Aici se spune că Ieconia a fost blestemat de 
Dumnezeu să nu aibă copii, și nici urmașii lui nu vor putea sta pe tronul lui David. 

Genealogia lui Luca este foarte importantă, scopul lui a fost să arate că Isus a fost fiul 
doar al Mariei, pe plan pământesc. Ieconia a fost descendentul lui Solomon, linia Mariei 
coboară din Natan, alt fiu al lui David; linia aceasta n-a fost blestemată, astfel Isus putea sta 
pe tronul lui David. 

Matei are un scop în această așezare a lui Ieconia la mijloc, problema blestemului a 
fost odată cu ocuparea Israelului de către babilonieni, de atunci Israelul n-a mai avut 
monarhie, evreii așteptau pe Mesia, care să aducă victoria și pacea pentru Israel. 

În Matei 1: 3-6, apar patru femei în genealogia lui Isus, ceea ce era un fapt neobișnuit 
la evrei. Tamar, nora lui Iuda (Geneza 38), a recurs la prostituție pentru a menține legea 
leviratului; Rahav (Iosua 2) este în același timp, prostituată și canaanită; Rut (Rut 1-4) era o 
moabită; Bat-Șeba (2 Samuel 11), văduva lui Urie, comite adulter. Aceasta vrea să ne spună 
că nu numai oamenii buni pot veni la Isus, și nu are nici o importanță rasa din care provine 
cineva. 

Henry H. Halley spune că "aceste genealogii date mai pe larg în 1 Cron. 1: 9, formează 
coloana vertebrală a analelor Vechiului Testament. Păstrate cu grijă de-a lungul secolelor de 
distrugerea dintelui vremii, ele conțin o spiță de familie prin care făgăduința a fost transmisă 
de-a lungul a patru mii de ani un fapt nemaiîntâlnit în toată istoria". 
 

B. Vestirea nașterii lui Isus. 
Matei și Luca vorbesc în evangheliile lor, despre nașterea lui Isus. În Luca 1: 26-38, se 

anunță vestea nașterii lui Isus prin Maria, de către îngerul Gavril, care l-a spus acesteia șapte 
lucruri: 

 
1. Este în harul lui Dumnezeu, îndreptat spre ea. 
Nu se spune că prin bunătate ea a obținut aceste lucruri, ci prin îndurarea lui 

Dumnezeu; de două ori îi spune îngerul că este în harul lui Dumnezeu. Expresia ”ți s-a făcut 
mare har” în limba latină „ave gratia plena”, Romano-catolicii au considerat-o ca exprimând 
plinătatea darurilor harului și o consideră intermediară între om și Dumnezeu. Din context 
reiese că ea este recipientul harului lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu a ales-o pentru a 
fi mama Domnului Isus. 

Bengel spunea: "Maria nu este mama harului ci fiica harului", Plummer consideră că 



12 

 

"Ave Maria" este un imn scris sub inspirație, primele două părți datează din cele mai vechi 
timpuri și sunt biblice, dar a treia parte unde apar cuvintele "Sfântă Marie roagă-te pentru 
noi, păcătoșii", a fost adăugată în sec. XV, în timpul lui Pius al XV-lea. 

Dumnezeu a dat Mariei harul necondiționat, de a fi mama lui Isus ('teotokos" - 
purtătoarea lui Dumnezeu); privitor la această calitate a Mariei, a apărut o controversă 
deoarece unii au spus că ea a purtat numai partea umană a lui Isus. 

 
2. Maria, ca fecioară, va naște un Fiu. 
Maria era logodită cu Iosif; o căsătorie la evrei comporta două părți: logodna și 

căsătoria propriu-zisă. Logodna se făcea cu aproape cu un an înainte de căsătorie. Violarea 
logodnei era privită ca a adulter (Deuteronom 22:23), iar ruperea logodnei era privită ca 
divorț. În a doua fază ei trăiau împreună, ca soț și soție; în timpul logodnei erau interzice 
relațiile sexuale. Momentul în care îngerul a anunțat-o că va naște un fiu, ea îi spune că este 
imposibil să nască. Căsătoria începea cu o mare sărbătoare, mirele mergea la casa miresei, 
mulți îl însoțeau pe mire, ducând cu ei torțe, apoi acesta își ducea mireasa la casa lui și trăiau 
împreună. 

 
3. Maria își va numi pruncul Isus 
Numele era semnificativ la evrei; mai târziu îngerul i-a explicat lui Iosif semnificația 

numelui, și anume că prin El, Dumnezeu va aduce mântuirea. 
 
4. Isus va fi mare și va fi numit "Fiul celui Prea Înalt".  
El va întrece orice altă mărime (în limba greacă, fără articol, pentru a indica), absoluta 

mărime sau înălțimea Sa. 
 
5. Isus se va urca pe tronul lui David și va domni veșnic. 

  Tronul este simbolul puterii supreme, puterea regală și suveranitatea. Suveranitatea 
Lui nu va fi trecătoare ci veșnică, nu peste Israelul pământesc, ci peste cel spiritual. Isus va 
domni în veșnicie, o schimbare va interveni atunci când întreaga creațiune Îi va fi supusă (1 
Corinteni 15: 24-28). 
 

6. Duhul Sfânt se va pogori peste Maria. 
Maria, spre deosebire de Zaharia, crede și cere informații suplimentare, ea crede că 

ceea ce mesagerul a declarat, se va împlini, dar nu știe cum. 
Îngerul îi vorbește despre unul dintre cele mai sfinte și mai adânci mistere, arătând 

despre concepția pruncului prin influență divină asupra trupului Mariei. În manuscrisul 
original, «Duh Sfânt" apare fără articol, pentru a indica faptul că este o referință la puterea 
creatoare a Duhului Sfânt. Aceasta este o paralelă a harului, simbolul prezenței divine; în 
felul acesta ea va rămâne însărcinată. Îngerul nui spune Mariei că Isus va deveni Fiul lui 
Dumnezeu, prin conceperea de la Duhul Sfânt, ci ca rezultat al acestei concepții 
supranaturale. Isus în umanitatea Lui, se va descoperi pe El însuși ca ființă divină, din acest 
motiv va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Prin aceste cuvinte, îngerul nu anunță numai faptul că 
încarnarea va avea loc prin directa influență a Duhului Sfânt, ci declară și faptul că Cel care 
se va naște prin Duhul Sfânt, ca om va fi liber de păcat, pentru că se va numi Sfântul. 
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7. Elisabeta, verișoara ei este însărcinată. 
Elisabeta era bătrână și totuși era însărcinată de șase luni; ea a constituit un exemplu 

pentru Maria, care putea să vadă puterea lui Dumnezeu, și că El și-a dus la îndeplinire 
promisiunea făcută lui Zaharia. Maria a reacționat în trei feluri: 

➢ a fost tulburată; 
➢ n-a înțeles complet ceea ce i s-a spus; 
➢ s-a încrezut în Dumnezeu, nu s-a scandalizat, măcar că era pusă într-o situație 

scandaloasă, deoarece era logodită; în tăcere ea a acceptat situația. 
Decizia Mariei a fost foarte importantă, Dumnezeu nu forțează personalitatea 

noastră, îngerul ia propus cooperare Mariei, ea a acceptat voința divină. 
Alford spune: "Ea nu a fost un vas inconștient al voinței divine, ci în umilință și în 

credință, un colaborator la împlinirea scopului real". Unitatea dintre voința ei și scopul lui 
Dumnezeu, este oglindită în vers. 38. Maria a readus femeia în cinste, colaborând cu 
Dumnezeu Tatăl, ea reabilitează femeia. Eva ne-a dus la păcat, la moarte, Maria ne-a născut 
un Salvator, care a adus iertarea de păcate și viața veșnică. 

Iosif a fost informat de înger cu privire la nașterea lui Isus, în Matei 1: 18-25, și i s-a 
spus clar că Maria este însărcinată. El era hotărât să divorțeze pe ascuns, dar înainte de a 
face acest lucru, a fost anunțat în vis și i s-au spus trei lucruri: 

➢ Maria este însărcinată de la Duhul Sfânt, de aceea Iosif nu avea motive s-o lase;  
➢ să pună pruncului numele Isus, deoarece El va mântui lumea de păcate; 
➢ toate aceste lucruri vor fi o împlinire a profețiilor (în Isaia 7: 14 "Dumnezeu este cu 

noi"). 
 

C. Evenimentul nașterii lui Isus. 
Nașterea lui Isus a fost anunțată în Scripturi, locul unde se va naște era anunțat prin 

Mica 5: 2 
Potrivit acestei profeții, Isus se va naște la Betleem la 6 mile la Sud de Ierusalim. 

Acest eveniment a avut loc în timpul împăratului roman Cezar August (30 î.Hr.-14 
d.Hr.). Această vreme în care s-a născut Domnul Isus, a devenit centrul istoriei lumii, pentru 
că Domnul Isus s-a coborât în lumea noastră. Vremea respectivă era o vreme de pace, "pax 
romana", oamenii trebuiau să spună la înscriere, numele, ocupația, proprietățile pe care le 
aveau, familiile din care proveneau. Acestea s-au întâmplat în timpul guvernatorului 
Quirinius în Siria (numele lui complet era Publius Salpicius Quirinius, senator roman născut la 
Lanuvium, lângă Tusculum, în Italia). Istoricii îl amintesc ca procurator sirian. 

Rezultatul acestei înscrieri, după datele istoricilor, ar fi fost de aproximativ 60 de 
milioane de locuitori în tot imperiul. 

Dumnezeu este suveran în istorie, și folosește evenimentele istorice pentru a-și 
împlini scopurile Sale. Cezar a dat poruncă dar deasupra acestor lucruri se vede 
suveranitatea lui Dumnezeu, care se află deasupra istoriei. Înscrierea a fost dictată de Cezar 
Octavian, Maria și Iosif sunt nevoiți să plece în Betleem, loc pe care Dumnezeu l-a indicat cu 
secole înainte ca și cadru al nașterii lui Mesia. 

 
D. Data nașterii. 
Dacă se cunoaște cu exactitate locul nașterii, data nașterii nu este menționată în 

Biblie. Călugărul Dionisie cel Mic, de origine dobrogeană, care a trăi la Roma prin sec. VI, la 
cererea împăratului Iustinian, a făcut în anul 526 d.Hr. un calendar în care a socotit timpul de 



14 

 

la nașterea lui Hristos. Acest calendar a fost conceput cu scopul de a-l înlocui pe cel roman. 
La multă vreme după aceea, s-a descoperit că Dionisie a făcut o greșeală așezând nașterea 
lui Isus în anul 753 de le la fondarea Romei; de fapt trebuia plasată nașterea, în anul 749 de 
la respectivul eveniment, ori un an sau doi înainte. 

În anul 354 d. Hr., la 25 decembrie, apare pentru prima dată în documente ziua 
Crăciunului, devenind mai târziu; în timpul domniei împăratului Iustinian (527-565 d.Hr.), 
sărbătoare oficială. În vechea Romă coincidea cu ultima zi din Saturnalia, fiind numită "Dies 
Natalis Invicti" (Ziua Nașterii Neînvinsului). 

Sandru Trandafir spune că nașterea lui Isus a avut loc cu cel puțin patru ani și 
jumătate înainte de era noastră, respectiv, 748-749 de la fondarea Romei. 

Nașterea Domnului Isus a pus totul în mișcare. 
➢ Îngerul Gabriel a venit din cer pentru câteva misiuni speciale, printre care și 

aceea de a vesti Mariei, planul divin cu privire la nașterea lui Isus; venirea Lui a 
întrerupt perioada de tăcere dintre cele două Testamente. 

➢ Cezar August a dat poruncă de înscriere, astfel Maria și Iosif au plecat la 
Betleem, pentru ca să se nască Isus, după cum au prezis proorocii. 

➢ Îngerii au coborât deasupra Betleemului, anunțând nașterea Mântuitorului, și 
au proslăvit pe Dumnezeu. 

➢ Păstorii Betleemului, ce păzeau turmele, uimiți de cele văzute și întâmplate, au 
plecat să vadă la iesle pe Cel născut, Fiul lui Dumnezeu. 

➢ Stelele cerului au ieșit din cadrul lor obișnuit și i-au pus pe magi să urmeze 
steaua din Răsărit, până au dat de Împăratul de curând născut. Magii au realizat că steaua pe 
care au văzut-o strălucind, a fost semnul nașterii Regelui promis. 

Ioan Hrisostom spune că " ... magii erau astrologi, care foloseau corpurile cerești, 
pentru a citi horoscopul noului născut, dar nu descoperea timpul nașterii". Filo spune că 
"magii cercetau tainele naturii și descopereau adevărul". 

Irod, când a aflat vestea că s-a născut un Împărat, a început să se intereseze când și 
unde trebuia să se nască. Irod și-a omorât soția și pe cei doi fii ai primei Mariamne, apoi l-a 
executat pe un alt fiu al său, Antipater. Caracterul lui lipsit de scrupule, invidios, arată 
duplicitatea lui în discuțiile pe care le-a purtat cu magii, apoi masacrarea copiilor din 
Betleem, care a avut loc la porunca Iui. 

Cărturarii au fost cei cărora Irod le-a cerut să se intereseze de locul unde trebuia să se 
nască Hristosul și ei au indicat locul: Betleemul din Iudeea. 

Analizând cele relatate de Sfânta Scriptură, ne dăm seama că într-o noapte 
Dumnezeu a ales o iesle, undeva în Betleemul din Iudeea, într-un staul singuratic, să coboare 
în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu: Betleemul - cetate neînsemnată, staulul - locaș simbolic 
al smereniei, ieslea - modestul loc ce servea pentru hrana animalelor, au fost alese să 
primească în simplitate și umilință, măreția cerului și a ceea ce avea Tatăl, mai nobil, mai 
scump și mai drag, pe Fiul Său. 

 
E. Tăierea împrejur și ducerea lui Isus la Templu 
În Luca 2:21 ni se relatează că părinții lui Isus au împlinit cu privire la Prunc, 

prevederile Legii: "în ziua a 8-a, copilul să fie tăiat împrejur" (Levetic 12: 3). 
Această practică se găsește la multe popoare: la arabi, egipteni, chiar și la unele 

triburi din Australia și Africa. La evrei a fost introdusă pentru, prima data in familia lui 
Avraam (Gen. 17: 23-27), ca semn al legământului (Geneza 17: 9-14). 
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Prin această tăiere împrejur, Isus a început să se supună celor prescrise de Lege, 
continuând apoi și cu alte ceremonii, împlinind astfel Legea (Galateni 4: 4), ca să răscumpere 
pe cei ce erau sub Lege (Galateni 4: 5). 

După Legea lui Moise, a fost dus Pruncul la Ierusalim, de către părinții Lui, să-L 
înfățișeze înaintea Domnului (Luca 2: 22). Legea cerea să fie închinat Domnului orice întâi 
născut de parte bărbătească, și-n același timp trebuia adusă o jertfă (Levetic 12: 6). 

La Ierusalim, bătrânul Simeon L-a luat în brațe proclamând că a văzut mântuirea, și a 
proorocit despre lucrarea pe care o va face Isus (Luca 2: 28-38). De asemenea, și Ana s-a 
închinat înaintea Pruncului, inspirată de Dumnezeu, a recunoscut în Prunc pe Mesia cel 
așteptat, și a izbucnit în laude (Luca 2: 36-38). 
 

F. Fuga în Egipt și întoarcerea. 
Printr-un înger, Dumnezeu l-a înștiințat pe Iosif (Matei 2: 13) să plece cu Maria și cu 

Pruncul, în Egipt, înainte ca Irod să înceapă masacrul copiilor. Drumul de la Betleem în Egipt, 
trecea prin Hebron, putând fi parcurs în aproximativ cinci zile; nu se știe unde au stat în 
Egipt, potrivit tradiției se spune că ar fi stat în On, numit și Heliopolis, locul unde domnise 
Iosif peste Egipt (Geneza 41: 15). 

A fost prima încercare nereușită de a omorî pe Isus; Dumnezeu a salvat Pruncul, care 
trebuia să crească și să devină Mântuitorul lumii. 

Șederea lor în Egipt a fost de scurtă durată, un an sau doi, Irod a murit la scurtă vreme 
după plecarea lor, în chinuri cumplite. După moartea lui Irod, îngerul l-a înștiințat din nou pe 
Iosif (Matei 2: 19-20) să ia Pruncul și pe mama Lui. 

 
G. Vizita la Templu. 
Nu știm ce s-a întâmplat în timpul scurs de la întoarcerea din Egipt și vizita la Templu, 

la vârsta de 12 ani, și apoi până când și-a început lucrarea publică. 
Cu siguranță că Isus a trăit o viață fără de păcat, în timpul acestor ani, o viață normală 

de copil. O singură relatare în Biblie, din această perioadă (Luca 2: 41-52), când familia 
merge la Ierusalim, la sărbătoarea Paștelor (Exod 23: 17). Iudeii trebuiau să meargă la 
Ierusalim, de trei ori pe an, la cele trei sărbători: Paștele, Cincizecimea și Sărbătoarea 
corturilor. Odată cu trecerea timpului, datorită distanțelor mari, iudeii au ajuns să meargă o 
dată pe an; probabil că a fost și înainte, dar la 12 ani era o pregătire pentru ceea ce se 
întâmpla la 13 ani, când copiii evreilor deveneau "copii ai poruncilor" (Bar Mitzvah); ei intrau 
la această vârstă sub Lege, și li se permitea să intre în religia iudaică, având calitatea de 
membri cu drepturi depline. 

După plecarea din Ierusalim, care începea doar a doua zi după sărbătoare, fiind 
aglomerație și dezordine, iar călătoriile se făceau în grupuri, mai ales noaptea (din pricina 
căldurilor excesive din timpul zilei), părinții lui Isus au băgat de seamă, după ce au parcurs 
cale de o zi, că băiatul nu este cu ei. L-au găsit după trei zile în Templu, unde cu ocazia 
sărbătorilor pascale, membrii sinedriului susțineau discuții teologice în curtea Templului. 
Isus participa la aceste dezbateri uimind pe marii teologi ai timpului (versetul 47). Părinții L-
au mustrat, dar El le-a arătat despre misiunea Sa pământească, fiind pe deplin conștient de 
originea Sa divină. 

Aceasta este ultima știre pe care o avem despre Isus de la 12 ani, la 30 de ani. Există 
anumite mărturii apocrife care amintesc de copilăria Lui, relatând tot felul de minuni dar 
acestea nu pot fi confirmate. 
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Conform Scripturii, Isus a avut o creștere obișnuită, normală, remarcată doar prin 
înțelepciunea Sa deosebită, și o purtare exemplară, 

Augustin spunea: "Reprezentarea lui Isus, diferă mult de la unul la altul, și deci orice 
idee neam face despre înfățișarea Sa, este departe de adevăr". 
 

V. BOTEZUL DOMNULUI ISUS 
Evangheliile ne relatează despre lucrarea făcută de acest profet cu numele de Ioan 

Botezătorul (Matei 3:5-7; Marcu Luca 3:3; Ioan 1:26). Acest botez se numeşte al lui Ioan 
deoarece a fost instituit de el. Luca, în Faptele Apostolilor, prezintă acest botez sub numele de 
"Botezul lui Ioan" (Faptele Apostolilor 1:22; 18:25; 19:3). 

Apariţia lui Ioan Botezătorul marchează începutul unei noi ere în viaţa poporului evreu, el 
pregătea Calea Iui Mesia. Numele de botezătorul derivă de la această practică instituită de el. 

Botezul lui Ioan mai era numit şi botezul pocăinţei (Marcu 1:4; Luca 3:3) Faptele Apostolilor 
13:24; 19:4). Acest botez este prezentat ca o spălare în Iordan simbolizând şi însoţind pocăinţa. 
Mesajul propovăduit de Ioan ne ajută să înţelegem botezul făcut de el. El indemna şi chema la 
pocăinţă şi la intoarcere spre Dumnezeu. Cei chemaţi de el, dacă răspundeau chemării, trebuiau să 
se întoarcă cu inima întreagă spre Dumnezeu şi să se pregătească pentru venirea lui Mesia a cărui 
venire se apropia cu mare rapiditate şi să se dedice lui Dumnezeu acceptând botezul. 

L. Richards spune că botezul lui Ioan este implicat în trei factori semnificativi:  

- identificarea publică cu mesajul său; 

- o dedicare publică pentru a trăi la standardele neprihănirii binecunoscute ale lui 
Dumnezeu; 

- o explicaţie publică a dorinţei venirii lui Mesia, care după predicile lui Ioan era foarte aproape. 

Acesta este botezul cu care a fost botezat Domnul Isus de către Ioan Botezătorul. Cei patru 
evanghelişti relatează faptul că Ioan l-a botezat pe Isus (Matei 3:13-17; Marcu 1:9-13; Luca 3:21-22; 
Ioan 1:31-34) 

Hristos a insistat ca Ioan să-L boteze atunci când acesta căuta să-L oprească. Isus 

a zis: "Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să implinim tot ce trebuie"  (Matei 3:15). Dr. T. 
Sandru afirmă: "Domnul Isus se prezintă ca un om al ordinii, care vrea să împlinească tot ce trebuie 
implinit". 

Botezarea lui Isus de către Ioan la începutul lucrării publice al lui Hristos, ridică o intrebare: 
"De ce o persoană fără păcat trebuia să accepte botezul pocăinţei?". Domnul Isus era singurul 
om care putea să se dispenseze de acest botez dar, acceptându-l, ne-a dat un exemplu de 
ascuItare. 

Botezul lui Ioan nu era el însuşi un echivalent al pocăinţei dar persoana botezată se identifica 
pe ea însăşi în mod public cu întregul mesaj al profeţilor. Isus a găsit că este potrivit să fie 
botezat pentru că astfel se va identifica pe El insuşi cu chemarea la neprihănire dusă de Ioan şi 
astfel va lua, de asemenea, o înfăţişare publică cu acea predică austeră şi avertismentele ei, afirmă 
L. Richards. 

La acest eveniment stau faţă în faţă cel mai mare profet şi Isus, Fiul lui Dumnezeu. Ioan se 
recunoaşte inferior lui Isus, iar Isus se umileşte şi se coboară la Ioan să primească botezul ca orice 
credincios ce vrea să se pocăiască. Prin acest fapt Isus s-a făcut una cu noi, s-a solidarizat cu noi, 
a intrat în rândul păcătoşilor. El n-a avut nevoie de botez dar a intrat în rândul celor care s-au 
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recunoscut păcătoţi şi şi-au mărturisit păcatele. S-a făcut una cu noi, oamenii păcătoşi şi 
decăzuţi, despărţiţi de Dumnezeu, ca să ne aducă înapoi la Dumnezeu. 

L. Chafer în "Systematic Theology" afirmă că botezul lui Hristos este distinct de toate celelalte şi 
pare să fi fost un ritual de recunoaştere a faptului că Hristos îşi exercită cele trei oficii de: Preot, Profet 
şi Rege. Similitudini pot fi găsite în ritul de consacrare al preoţilor din Vechiul Testament care erau 
curăţiţi public prin spălare în apă (Exod 29:4; 40:12). Este evident că Hristos n-a avut nevoie de 
botezul pocăinţei, El era fără păcat. 

Evenimentul acesta a ocazionat un moment remarcabil în istoria omenirii, şi anume, prezenţa 
Sfintei treimi la Iordan, unde Fiul s-a botezat, Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel iar Tatăl prin 
glasul Său a declarat: "Acesta este Fiul Meu prea iubit ..." (Matei 3:16-17). 

Formula utilizată la botezul în apă: "în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh" (Matei 
28:19), este întărită de prezenţa Sfintei Treimi la botezul în apă al Domnului Isus. 

Botezul lui Isus a generat discuţii în rândul teologilor liberali. W. Flemington, nu crede în 
autenticitatea celor scrise în Matei 3:14, el spune că Isus se asociază cu Ioan şi nu cu păcătoşii. 

T. W. Manson nu concepe că Isus, cel fără păcat, să fi acceptat botezul pocăinţei iar A. 
Fredrichsen spune că problema la botezul lui Isus nu este faptul că El, cel fără păcat, a acceptat 
botezul pocăinţei, ci că Isus, fiind Mesia acceptă să fie botezat de crainicul Său. 

Acceptând botezul putem spune că, Domnul Isus: 

 S-a supus voii Tatălui "se cade să împlinim tot ce trebuie implinit" (Matei 3:15); 

 A acceptat să intre în rândul păcătoşilor, El cel fără păcat (2 Corinteni 5:21); 

 Asupra Lui s-a pogorât Duhul lui Dumnezeu (Matei 3:16); 

 A fost declarat de Tatăl ca Fiul prea iubit (Matei 3:17). 
 

VI. ISPITIREA DOMNULUI ISUS 
Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, dar având o natură umană a fost și El ispitit, a 

fost expus la ispitele la care suntem și noi expuși, singurele ispite la care nu a fost expus, 
sunt acelea pe care noi le întâmpinam în noi, datorită naturii noastre păcătoase.  

Domnul Isus a fost fără păcat, și ispitele trebuiau să vină din afară; El a experimentat 
complexitatea ispitelor, violența ispitelor, dar a rămas în picioare. 

Ispitele din pustiu au fost deosebite, ele nu au avut intenția de a-L ispiti ca om, ci ele 
L-au atacat pe Isus ca Mesia. Ele au avut loc după botezul Domnului în apă, deoarece din 
acel moment și-a început lucrarea de mântuire. Dacă Isus ar fi căzut la aceste ispite, planul 
lui Dumnezeu ar fi fost zădărnicit. Timp de 40 de zile a fost ispitit de Satan, nu a mâncat 
nimic și n-a fost conștient că-l este foame decât la sfârșitul celor 40 de zile, deoarece simțul 
nevoii fizice de a mânca a fost înlocuit cu violența conflictului spiritual. 

După 40 de zile a flămânzit, și-n acel moment al slăbiciunii extreme, Satan a venit cu 
cele mai mari ispite, dar Isus a ieșit victorios. 

Prima confruntare directă dintre Isus și diavol, a avut loc în pustie, Isus trebuia să 
cunoască tăria tentației și iscusința diavolului, în metodele sale de lucru. 

 
1. Prima ispită. 
Satan știa că Domnul Isus era flămând, și de aceea I-a cerut să-și folosească puterea 

supranaturală pentru a face pâini din pietre. Voia să dea impresia că vine cu bune intenții de 
a-L ajuta pe Isus. 
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Care este semnificația acestei ispite? Satan a vrut să-L facă pe Isus să se îndoiască de 
faptul că era Fiul lui Dumnezeu: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu..." 

Tatăl a făcut de cunoscut la botez, că Isus este Fiul Său, dar Satan vrea să spună: cum 
poate fi adevărat acest lucru ? Care tată își lasă fiul flămând în pustie ? Care tată adevărat își 
tratează fiul așa cum ești tu tratat ? 

Satan îi sugerează lui Isus să facă o minune care să fi dus la potolirea foamei și la 
confirmarea faptului că Isus este Fiul lui Dumnezeu. De asemenea sugestia lui Satan ar fi 
determinat ca Isus să acționeze potrivit cu voia Sa (a lui Isus), și nu cu voia lui Dumnezeu. 

Domnul Isus a refuzat să facă aceasta, deoarece cea mai mare evidență a faptului că 
El este Fiul lui Dumnezeu, n-a fost puterea de a face miracole, ci faptul că El s-a încrezut în 
Tatăl. 

Prima ispită este transformarea pietrelor în pâine, prin trezirea poftei firii pământești. 
Dorințele fizice normale pot să devină sursa unor ispite. Scopul acestei ispite a fost: 

➢ folosirea puterii Domnului Isus în scopuri pământești sau firești, 
➢ întrebuințarea slujbei sau a darurilor, în scopuri orgolioase, pentru avantaje 

materiale sau pentru a câștiga faimă. 
Domnul Isus a folosit Cuvântul pentru a învinge ispita (Deuteronom 8:13). 

 
2. A doua ispită. 
Domnul Isus a fost dus pe streașina Templului, iar aici Satan l-a îndemnat să se arunce 

jos. 
Această ispită are două semnificații: 

➢ Satan a vrut din nou să-L provoace pe Isus să-și dovedească aici calitatea de Fiu al 
lui Dumnezeu; 

➢ oamenii ar fi fost impresionați de o salvare supranaturală făcută de îngeri; aceasta 
ar fi fost o dovadă că Isus este Mesia, și nu ar mai fi fost nevoie de cruce, pentru 
că rabinii iudei spuneau că Psalmul 91:11-12 se referă la Mesia; oamenii ar fi fost 
oarecum forțați să creadă în El. 

Isus a răspuns acestei ispite, citând Deuteronom 6:16. El știa că pentru a răscumpăra 
omenirea, El trebuia să parcurgă drumul crucii, că prin mulțimea minunilor inima oamenilor 
nu putea fi schimbată, decât prin nașterea din nou. 
  

3. A treia ispită. 
De data aceasta Isus a fost dus pe un munte înalt; nu știm dacă ispita aceasta a fost în 

trup sau în duh, dar de pe acest munte, Isus a putut vedea toate frumusețile lumii. Satan, în 
primele două ispite își etalează atributele, dar acum el vrea închinarea, vrea să I se 
recunoască autoritatea. Satan știa că Isus a venit să înceapă Împărăția mesianică, de aceea el 
a încercat să-i ofere împărățiile acestei lumi. Aceasta era de fapt, o minciună. Pământul, la 
urma urmei, este sub autoritatea lui Dumnezeu, și toate, în final îi vor da glorie lui 
Dumnezeu. Puterea diavolului n-ar putea acționa fără permisiunea lui Dumnezeu, el nu 
poate da împărățiile acestei lumi, cui vrea. Dumnezeu este cel ce dă putere oamenilor în 
lumea aceasta (Daniel 4:17; Ioan 19:11; Romani 13:11). 

Domnul Isus apelează și de această dată la Cuvântul lui Dumnezeu, citând din 
Deuteronom 6: 13; Cuvântul lui Dumnezeu a fost principiul călăuzitor în viața pământească a 
Domnului Isus. 

În aceste ispitiri, îl vede pe Satan plin de înșelăciune, vrând să împiedice planul de 
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răscumpărare al lui Dumnezeu, dar pe Domnul Isus îl vedem ieșind fără păcat, din aceste 
circumstanțe dificile. Victoria Lui a fost în beneficiul nostru, prin El devenim și noi biruitori 
(Evrei 2: 18). 
 

VII. ACTIVITATEA MESIANICĂ A DOMNULUI ISUS. 
 
După botezul în apă, și după întreita victorie repurtată împotriva celui rău, 

Mântuitorul și-a început activitatea Sa mesianică. Este dificil să stabilim o cronologie precisă 
a întregii Sale activități; Luca s-a străduit și ne-a dat o cronologie cât mai exactă a întregii 
vieți a lui Isus. 

Cei care au studiat viața pământească a Domnului Isus, și-au păstrat punctul lor de 
vedere cu privire la cei trei ani și jumătate de activitate publică a lui Isus. 
 

PREDICA DE PE MUNTE 
La începutul activității Sale, Domnul Isus s-a așezat pe o înălțime de unde se putea 

vedea Marea Galileii; așezându-se jos cu ucenicii și noroadele care veneau după El, Domnul 
Isus a proclamat principiile creștine. 

Predica de pe munte este expresia prin care este cunoscută secțiunea din Matei 5:1- 
7: 29, dar această expresie ne duce în eroare, pentru că se pare că în aceste capitole, 
evanghelistul Matei nu pune înaintea noastră un singur discurs ținut cu o singură ocazie, ci 
aranjează într-o formulă ordonată, grupuri mici de ziceri despre ucenicie, rostite de Domnul 
Isus în diferite momente ale activității Sale. 

Predica de pe munte - susțin unii- reprezintă planul lui Dumnezeu de mântuire, și 
pentru ca să ajungem în cer, trebuie să respectăm aceste reguli; alții o numesc "o cartă a 
păcii în lume" pe care trebuie s-o accepte toate națiunile pământului, iar o altă grupare 
spune că această Predică este pentru o altă vreme, poate în timpul "Necazului cel Mare", ori 
pentru Mileniu, și nu pentru cei din vremea de acum. 

Aplicațiile predicii de pe munte sunt precise pentru noi; acest mesaj este adresat 
fiecărui credincios în parte, învățătura predicii se repetă în epistolele Noului Testament. 

Domnul Isus a predicat că Împărăția cerurilor este aproape și fiecare împărăție are 
legile ei; în predica de pe munte ne sunt prezentate legile Împărăției. Dumnezeu a dat aceste 
principii, ca să modeleze caracterul copiilor Săi, și să-i învețe cum să trăiască. 

Evanghelistul Matei a considerat că predica de pe munte· este esența învățăturii lui 
Hristos, doar dacă probabil a fost rostită după ce Isus a ales pe cei doisprezece apostoli. 
Henry H. Halley spune. "Conținând însuși miezul învățăturii lui Isus, putem considera predica 
de pe munte pentru noul Testament, ceea ce sunt cele zece porunci, pentru Vechiul 
Testament". Fiecare creștin ar trebui s-o învețe pe dinafară, și să încerce să trăiască după 
învățăturile Sale. Nu se pomenește muntele pe care a fost ținută această predică, dar tradiția 
afirmă că a fost muntele numit „Coarnele Hattinului". 

Domnul Isus, spre care erau îndreptate privirile norodului, a început să vorbească 
rostind primul cuvânt "ferice". Așa cum spune Billy Graham, „în vorbe cuviincioase, 
măsurate, simple, a dezvăluit secretul fericirii - nu al unei fericiri superficiale și trecătoare, în 
limita spațiului și timpului, ci a unei fericiri care durează veșnic". 

Fericirile descriu atitudinile care trebuie să caracterizeze viața noastră; în ele Isus a 
descris caracterul creștin care izvorăște din interior. Fericirile oglindesc caracterul creștin 
adevărat, din trei puncte de vedere: 
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➢ prin aplicarea legilor lui Dumnezeu în viața lui,  
➢ prin realizarea prezenței lui Dumnezeu în viața lui,  
➢ prin umblarea în frică și temere. 
Fericirile oglindesc chipul lui Dumnezeu în om; în ele ni se arată cum poate un om să 

intre în împărăția lui Dumnezeu, și cum va ajunge cineva s-o moștenească. 
 
 
FERICIRILE 
 

1. Ferice de cei săraci în duh. 
Sărăcia în duh este condiția pusă de Isus pentru ca un om să intre în împărăția 

cerurilor. Expresia "a fi sărac în duh" este înțeleasă în diferite moduri; în limba română avem 
o expresie oarecum asemănătoare, "sărac cu duhul", o expresie peiorativă, și cel care citește 
în grabă poate să se îndrepte spre sensul acestei expresii peiorative. 

Pe un om, nu bogăția materială îl poate împiedica să intre în Împărăția cerurilor, și 
nici sărăcia materială nu este o condiție să intre în ea. 

Ce înseamnă a fi sărac în duh ? Este întrebarea la care mulți au căutat sau caută 
răspunsul. 

Ioan Gură de Aur pune întrebarea: "cine sunt cei săraci în duhul ? Cei smeriți și cu 
inima zdrobită. Adică sufletul și voința liberă sunt numite duh. Și pentru că sunt mulți oameni 
smeriți, dar nu de buna lor voie, ci constrânși de împrejurări, Hristos îi lasă pe aceștia la o 
parte - căci nici nu merită laudă, și fericește mai întâi pe cei ce de buna lor voie se smeresc și 
se micșorează pe ei înșiși". 

A fi sărac în duh înseamnă a fi umil, a te evalua în mod corect, și este opusul 
atitudinilor lumești de laudă de sine și înălțare de sine. Un om sărac în duh recunoaște 
sărăcia sa spirituală, asta înseamnă a recunoaște că dacă va ajunge vreodată în Împărăția 
cerurilor, lucrul acesta se datorează în întregime harului lui Dumnezeu, și nu meritelor 
noastre. 

Suntem bogați în duh atunci când ne comparăm cu propriile noastre standarde, sau 
atunci când ne comparăm cu alții ca fariseul, la Templu (Luca 18: 9-14), dar când venim 
înaintea lui Dumnezeu, ca vameșul , atunci sărăcia noastră se vede în toată lucrarea ei. 

Cel sărac în duhul va recunoaște ca Isaia (6: 5), Pavel (Romani 7: 24), Iov în momentul 
în care Dumnezeu îi vorbește personal; în loc să-I vorbească Domnului despre sine, despre 
meritele sale, despre neprihănirea sa, Iov vorbește altfel (42:1-6). Termenul folosit aici este 
"phtochos", și se întrebuințează în sensul său de bază nu pentru a indica pe cineva care este 
atât de sărac încât este obligat să lucreze zilnic pentru a exista (penes), ci pe cerșetor, pe 
unul care este dependent de alții pentru a exista. 

Billy Graham arată despre ce sărăcie vorbea Isus, spunând:  
➢ cel sărac în duh trebuie să recunoască sărăcia sa spirituală, 
➢ trebuie să primească bogățiile pe care Hristos le-a dăruit prin moartea și lucrarea 

Sa,  
➢ trebuie să fie conștient că depinde de Dumnezeu, 
➢ trebuie să renunțe la sine pentru a putea sluji lui Hristos. 

 
2. Ferice de cei ce plâng. 
Despre această afirmație am putea spune că este un paradox: "ferice de cei ce sunt 
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nefericiți"; oamenii se miră când aud așa ceva. Aici nu este vorba despre tristețea că ai 
pierdut ceva, ci de tristețea pocăinței. 

Ioan Gură de Aur spune: "în această fericire Hristos n-a văzut îndeobște pe cei care 
plâng pentru un fel de pricini, ci pe cei ce plâng pentru păcatele lor". 

Plânsul este dovada sărăciei în duh. Privind la Saul și la David, la căderile lor în păcat, 
vedem că și unul și altul au recunoscut faptul că au păcătuit; Saul a făcut o rugăciune 
pompoasă (1 Samuel 15: 24-25) iar David a recunoscut (2 Samuel 12:13). Saul a ținut să 
tăinuiască (1 Samuel 15: 26-30), fără să se jeneze de sărăcia lui, dar David s-a dovedit sărac 
în duhul, prin plânsul lui (Psalmul 51). 

Un om care plânge datorită imperfecțiunii sale, își plânge păcatele și determină 
intervenția lui Dumnezeu. Experiența și istoria ne arată că nu suntem perfecți, Biblia declară 
că nu suntem capabili să ne salvăm singuri, și venirea lui Isus în lume dovedește aceasta. 

Atunci când un om își dă seama că tot efortul lui, toată moralitatea lui personală, nu 
sunt suficiente înaintea lui Dumnezeu și când recunoaște că are nevoie de Hristos, 
întristarea îi este schimbată în bucurie iar suspinele, în cântece de veselie. 

Ferice de cei întristați din cauza imperfecțiunii lor, căci ei vor fi mângâiați de 
blândețea lui Dumnezeu, spunea Billy Graham. 

 
3. Ferice de cei blânzi. 
Blândețea este o trăsătură de caracter, pe care o poate sădi Dumnezeu în noi. Stanley 

Jones spunea: "Departe de a fi o slăbiciune, blândețea aceasta este rezultatul a două forțe, 
una este puterea și hotărârea că îndrăznesc să renunțe în duh, și a doua forță este pasiunea 
care simte adânc durerile altuia și se dăruiește pentru a sluji". 

A fi blând nu înseamnă a fi bleg, a fi lipsit de inițiativă, de curaj, retras, tăcut. 
Blândețea reclamă putere, foarte multă putere dar o putere adusă sub control. 

Plecând de la afirmația Scripturii, potrivit căreia Moise era blând (Numeri 12: 3) și 
studiind contextul în care este făcută această afirmație și anume că ea nu este făcută în 
necrologul lui Moise ci în contextul răzvrătirii Mariei și a lui Aaron, ne dăm seama că a fi 
blând înseamnă a fi ieșit din competiția afirmării de sine, să-ți folosești puterea pentru a 
mijloci, pentru a ierta și să nu te răzbuni. 

Îmblânzirea noastră are loc în prezența lui Dumnezeu, când ne recunoaștem sărăcia și 
izbucnim în plânsul pocăinței, și atunci când însăși Duhul Lui ne mângâie, ștergându-ne 
lacrimile din ochi și așezându-ne în lucrarea Împărăției Lui. 

Cel ce va birui, va moșteni un cer nou și un pământ nou, nu acest pământ. Domnul 
Isus a vorbit despre sărăcia în duh, nu în trup. Dacă ar fi fost vorba despre sărăcie în trup, 
promisiunea de a moșteni pământul, s-ar fi potrivit de minune. 

 
4. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. 
Foamea și setea sunt nevoi adânci care trebuie satisfăcute, la creștere trebuie să fie 

un apetit spiritual continuu, acestea având promisiunea că vor fi săturate. 
Neprihănirea de care vorbește Isus, nu se capătă prin îndeplinirea forțată și mecanică 

a obiceiurilor și ceremoniilor religioase. Păcatul a rupt legătura dintre om și Dumnezeu, omul 
a devenit necurat și imoral în ochii lui Dumnezeu. Unii au încercat să-și schilodească trupul, 
să ducă o cruce de lemn, să meargă în coate și în genunchi pentru a găsi acea stare în care să 
fie socotiți neprihăniți, dar toate acestea nu-l pot duce pe om în această relație cu 
Dumnezeu. Doar prin moartea Fiului său, Dumnezeu iartă păcatele și îi socotește pe oameni 



22 

 

neprihăniți. 
Foamea și setea după neprihănire se nasc doar în prezența lui Dumnezeu, doar acolo 

ne vedem sărăcia și posibilitățile. Un om flămând și însetat după neprihănire se va cunoaște 
din felul în care își va adânci privirile în Legea desăvârșită, iar săturarea lui va veni atunci 
când Duhul lui Dumnezeu, va modela caracterul și conduita lui, după chipul Domnului Isus 
Hristos. Foamea și setea după neprihănire se satisfac doar cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
 

5. Ferice de cei milostivi. 
În această fericire Domnul Isus prinde pulsul neregulat al creștinismului modern, 

astăzi adjectivele posesive sunt frecvent utilizate în vorbirea zilnică: vorbim despre casa 
mea, mașina mea, problemele mele, necazurile mele, etc. 

Mila înseamnă compasiune pentru oamenii care sunt în nevoi; a avea milă înseamnă a 
iubi pe oameni în mod real, vorbind cu faptele. 

Această fericire s-ar putea exprima și așa, spune B. Graham: "Aceia care au căpătat 
milă din partea lui Dumnezeu, sunt atât de fericiți că sunt și ei milostivi față de ceilalți 
oameni". 

Modul în care ne purtăm față de aproapele nostru, dă o măsură mai exactă a 
convingerii noastre, decât toate vorbele umflate de religie. 
 

6. Ferice de cei cu inima curată. 
Inima este centrul de comandă al întregii noastre ființe, izvorul întregii noastre vieți 

(intelectuale, afective, volitive, spirituale). Inima este forul nostru lăuntric, locașul conștiinței 
și al vieții lăuntrice. Ea corelează faptele noastre, dă valoare sau devalorizează tot ceea ce 
facem. 

Ce înseamnă a avea o inimă curată ? Inima fiind izvorul afectiv, dragostea noastră 
pentru Dumnezeu trebuie să fie curată, inima fiind reședința voinței, atunci voința trebuie să 
fie supusă. Noi trebuie să fim curați în afecțiune, dorințe, acțiuni, etc. 

O inimă curată nu se poate obține prin autosugestie, educație, influență a mediului; 
ea este o 
minune pe care o înfăptuiește Dumnezeu, o minune a unei noi creații, a nașterii din nou. 

În Dicționarul Webster, definiția curăției este formulată astfel: "Lipsa oricărui amestec 
străin... Deci curăția în sens creștin înseamnă absența impurităților și a murdăriei, a 
păcatului, nevinovăția, neprihănirea, inexistența intențiilor perverse sau necuviincioase". 

Oamenii care au inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. 
 

7. Ferice de cei împăciuitori. 
Disensiunile dintre omeni sunt vechi ca și ei. Lupta dintre oameni a început la hotarul 

grădinii Edenului, când Cain l-a ucis pe Abel. Se vorbește tot mai mult despre pace, și totuși 
oamenii se înarmează; conflictele dintre oameni nu sunt decât expresia la scară redusă, a 
conflictului dintre om și Dumnezeu. Istoria omenirii este un lung șir de eforturi zadarnice de 
a atinge, fără Dumnezeu, fericirea și pacea dar Biblia are dreptate atunci când arată că 
oamenii fără Dumnezeu, nu au pace (Isaia 48: 22). 

Ca să găsească omul pacea cu Dumnezeu, trebuie să înceteze să lupte împotriva Lui, 
să-și predea viața în mâna Lui și să-L slujească. Un om care are pacea lui Dumnezeu, trebuie 
s-o împartă cu ceilalți, în casa lui, în jurul lui la locul de muncă, în societate, etc. 

În această fericire constă relația unică Tată - fiu; bucuria de a fi fiu al lui Dumnezeu, 
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nu poate fi simțită plenar decât în relație cu Dumnezeu. 
Grigorie de Nissa spunea: "Dumnezeu dă pacea în așa măsură, ca fiecare să n-o aibă 

numai pentru sine, ci din prisosința cea bogată, s-o dea și acelora ce n-o au". 
 

8. Ferice de cei prigoniți.  
Suferința are trei cauze majore: 
➢ lupta cu păcatul, 
➢ trăirea în sfințenie în mijlocul semenilor  
➢ slujirea semenilor. 
A suferi după voia lui Dumnezeu înseamnă a suferi pentru neprihănire, înseamnă că 

suntem implicați în lucrarea lui Hristos. Cei prigoniți pentru neprihănire sunt fericiți pentru 
că ei sunt făcuți asemenea lui Hristos. 

A suferi pentru neprihănire înseamnă a suferi din pricina faptului că am luat în serios 
lupta împotriva păcatului, și ne-am hotărât să trăim după voia lui Dumnezeu. 

"Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, căci ei au ales durerea curățirii de păcat, 
căci ei au ales durerea sfințirii între semeni, și ei au ales durerea slujirii, și aceasta dovedește 
credința lor în Hristos". 
 

ATITUDINEA CREȘTINULUI FAȚĂ DE LUME 
Un creștin adevărat este sărac, zdrobit în duh, blând, flămând și însetat după 

neprihănire, milostiv, împăciuitor, și unul care ține la Domnul Isus Hristos, mai mult decât la 
propria-i viață. În capitolul 5:3-12, primim un răspuns: cum arată un adevărat creștin, sau ce 
înseamnă a fi creștin? 

Din versetul 13 creștinul este pus în mijlocul semenilor și Domnul Isus face o afirmație 
clară despre creștini și despre lume. Lumea este în descompunere, creștinii sunt sarea 
pământului, pământul este acoperit de întuneric, creștinii sunt lumina lumii. 

 
Sarea pământului. 
Sarea a fost prețuită pentru capacitatea de a conserva și pentru că dădea gust 

mâncării. A fost folosită la popoarele orientale pentru a ratifica înțelegeri, devenind simbolul 
fidelității și al permanenței. 

La evrei a fost folosită în jertfele cerealiere (Levetic 2: 13), ca și conservant pentru a 
prefigura natura eternă a "legământului sării", existent între Dumnezeu și Israel (Numeri 18: 
19 și 2 Cor. 13: 5). 

Profesorul F. A. Rahme a fost fascinat de experiențele sale în laborator, în special de 
aceea a unirii clorului, care este un gaz otrăvitor, cu natriul, un metal radioactiv. El a scris 
următoarele: "Rezultatul acestei reacții este clorura de sodiu (sarea), atât de utilă și necesară 
omului. Am găsit aici corespondența cu credința mea: natura otrăvită de păcat (gazul clor), 
unită cu Mântuitorul, prin intermediul lucrării Sale de la crucea Calvarului, având ca rezultat 
o nouă creație (sarea): Voi sunteți sarea pământului". 

Creștinii sunt asemănați cu sarea pământului. Așa cum sarea dă gust mâncării, tot așa 
creștinul trebuie să dea gust prin: vorbire, umblare, îmbrăcăminte, etc. De asemenea, așa 
cum sarea conservă alimentele, tot așa creștinul trebuie să oprească alterarea lu mii, care 
din cauza păcatului, se află în descompunere. Dumnezeu vrea ca omul răscumpărat să fie cel 
mai influent factor asupra lumii. 

Efectul sării este condiționat, ea trebuie să fie pură, valoarea sării nu constă în felul 
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cum arată, ci în ceea ce se întâmplă atunci când este folosită. Sarea n-are valoare decât 
atunci când este folosită fie în conservare, în medicină, sau ca și condiment. Ea are valoare 
atunci când se topește, când nu se mai vede. Așa este și creștinul, el are valoare atunci când 
se topește, se leapădă de sine. 

Nicolae Moldoveanu spune: "Credincioșii fără gust sunt ca albușul de ou, sunt o 
pacoste pentru lucrarea Evangheliei". 

Domnul Isus avertizează că există pericolul de a fi atinși de stricăciunea lumii și astfel, 
sarea săși piardă gustul și puterea de a săra. Atunci când credinciosul nu veghează, în viața 
lui se strecoară păcate, el nu mai poate fi o pildă bună pentru cei din jur, își pierde puterea 
de a săra. Un astfel de credincios căzut, când își pierde puterea de a săra, devine periculos 
pentru lucrarea lui Dumnezeu; el răspândește otravă în jurul său. 

Pericolul de a fi contaminați de lume planează asupra fiecărui creștin, și aceasta se 
întâmplă când ne pierdem sărăcia în duh și începem să construim și să mizăm pe meritele 
noastre. Atunci ne seacă lacrimile și reintrăm în arena competiției afirmării de sine. Foamea 
și setea după neprihănire le înlocuim cu foamea și setea după afirmare. Milostenia se 
transformă în mijloace de afișare și de câștigare a admirației semenilor. Nu numai că mâna 
stângă începe să știe ce face mâna dreaptă, dar încep să vorbească ziarele și televiziunea, de 
sponsorizările noastre. Lucrarea de înpăciuire lasă încetîncet loc celei de dezbinare și 
prigonitul se transformă în prigonitor. 

Domnul Isus atrage atenția asupra destinului sării, și anume că dacă își pierde puterea 
de a săra, nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată și călcată în picioare. Tragedia este 
că, odată pierdută puterea de a săra, nu se poate întoarce, ci este călcată în picioare. Cei 
care pretind că sunt sare dar nu răspândesc gustul sării, trebuie ocoliți. 

Richard Wurmbrandt spunea: "Călcarea în picioare trebuie neapărat să se facă. Sarea 
călcată în picioare nu o mai ia vântul. Este bătătorită, întărită, contopită cu pământul. Așa și 
cel căzut, nu mai primejduiește pe alții, cum primejduiește sarea purtată de vânt, plantele și 
florile". 

 
Lumina lumii. 
Într-o lume în care răul este săpat în structurile ființei umane și este orchestrat de 

forțele întunericului în vederea promovării Împărăției întunericului, într-o lume cufundată în 
întuneric, a coborât Cel ce a zis: "Eu sunt lumina lumii". Această lumină El vrea s-o împartă 
cu ucenicii Săi. Noi suntem lumina lumii, prin reflectarea luminii Lui. Tot așa cum luna 
reflectă lumina soarelui, noi vestim și reflectăm lumina Lui. 

Sarea vorbește despre lucrarea dinăuntru. Este ceva care lucrează în ascuns, pe când 
lumina este vizibilă, ea vorbește despre lucrarea dinafară. Credincioșii sunt rânduiți să fie 
lumina lumii și trebuie să lumineze acolo unde I-a așezat Dumnezeu. Viața unui credincios nu 
poate fi ascunsă, ea este ca o cetate așezată pe muntele sau stânca - Hristos, și ea este 
văzută de prieteni sau dușmani. 

Domnul Isus arată cum trebuie să fie lumina noastră, și anume faptele noastre bune, 
tot ceea ce facem sau spunem. 

Dumnezeu vede faptele noastre din credința noastră, oamenii văd credința din 
faptele noastre. Purtarea noastră, faptele noastre, felul nostru de trai, arată adevărul lui 
Dumnezeu, pe care îl mărturisim cu gura. 

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: "După cum cineva uitându-ne la frumusețea cerului, 
zice "Slavă Ție Dumnezeule", tot așa zice și când se uită la purtarea celui credincios". 
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Domnul Isus ne avertizează de pericolul de a ne izola de lume și de a fi o lumină pusă 
sub oboroc și de a nu ne duce la îndeplinire misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o: aceea 
de a fi lumină. 

Probabil așa s-a născut monahismul sau creștinismul de mănăstire. După "Edictul de 
la Milano", când creștinismul a fost acceptat ca o religie în Imperiul roman și porțile Bisericii 
s-au deschis, apoi când creștinismul a devenit religie de stat și a început încreștinarea 
politică forțată, numărul membrilor a crescut mult cu oameni care s-au mulțumit să trăiască 
cu jumătăți de măsură, și care purtau doar numele de creștin. În asemenea circumstanțe, 
aceia care au dorit să trăiască curat, s-au pomenit presați din două părți: pe de o parte era 
lumea de afară, pe de altă parte era lumea din sânul Bisericii. Ei au ales soluția de a se izola 
în mănăstiri, unde să poată trăi după perceptele creștine. La început numărul lor era mic, dar 
în secolul V mișcarea era puternică, izolarea a devenit o virtute. Dar aceasta era în 
contradicție cu ceea ce Domnul Isus a pretins de la urmașii Săi. 

Beniamin Fărăgău spune: "Tragedia este că Diavolul și-a atins scopurile, și într-un fel și 
în altul, și prin pângărirea ucenicilor Domnului Isus și prin izolarea lor, deoarece în Predica de 
pe munte, Domnul Isus a pledat pentru rolul creștinului în lume, nu în afara ei... dacă lumina 
este pusă sub oboroc și nu în sfeșnic, rostul ei se pierde. Domnul Isus n-a venit din cer să stea 
undeva dosit și să moară neștiut de nimeni. El a venit în lume, și a trăit și a lucrat între 
oameni, indiferent de prețul pe care l-a reclamat lucrul acesta". 

Viața de creștin depinde de principiile care ne guvernează viața și nu de locul unde 
trăim; pentru diavol, metropola sau mănăstirea sunt același lucru, deoarece lumea nu este 
acolo ci înlăuntrul nostru. Lumea constă în pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia 
vieții; a nu iubi lumea nu înseamnă a ieși din ea, ci a scoate lumea din noi. 

 
Legea lui Moise. 
În pasajul din Matei 5: 17-20 se spune că mulțimea, după ce a auzit descrierea 

adevăratului om pe care-l binecuvântează Dumnezeu, posibil că și-au zis mulți: cum s-ar 
putea ajunge la un asemenea caracter? De asemenea, cum se împacă învățătura Lui cu ceea 
ce fuseseră învățați prin Legea lui Moise? 

Dumnezeu, în legea lui Moise, a revelat în mod explicit standardele Sale pentru o 
trăire sfântă, și fariseii apărau Legea căutând s-o împlinească. Domnul Isus a arătat că 
adevărata neprihănire trebuie să o întreacă pe cea a cărturarilor și a fariseilor, adică pe cea a 
acelora pe care oamenii de rând îi socoteau cei mai sfinți. Domnul Isus a arătat atitudinea Sa 
față de Lege, prin trei relații posibile: 

Putem să căutăm să distrugem Legea. 
Prin ceea ce făcea, prin autoritatea Sa, prin activitatea Sa, vindecând în ziua Sabatului, 

prieteniile Lui cu vameșii și păcătoșii, toate acestea erau contrare Legii, și fariseii socoteau că 
Domnul Isus distruge Legea. 

În realitate fariseii, prin strădaniile lor, prin viața lor plină de fățărnicie, încălcau Legea 
pe care pretindeau că o împlinesc și o respectă. Religia lor era un ritual lipsit de viață, o 
mascaradă de suprafață, care îi făcea mândri, nu umili. Faptul că l-au respins pe Hristos, la 
venirea Lui în lume, este dovada că adevărul interior al Legii, nu era în inima lor. 
 

Putem să căutăm să împlinim Legea. 
Domnul Isus a împlinit Legea în fiecare aspect al vieții Sale; în nașterea Sa ("născut 

sub Lege", Galateni 4:4). Părinții Săi s-au îngrijit să aibă parte de ritualurile cerute pentru 
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evreii de parte bărbătească, prin învățătura Sa, în moartea și în învierea Sa. Cel care a 
împlinit simbolurile și ceremoniile Vechiului Testament, a distrus Legea împlinind-o și nu 
luptând împotriva ei. 
 Cineva a ilustrat acest lucru astfel: dacă am o ghindă, o pot distruge în două feluri. O 
pun pe o piatră și o zdrobesc cu un ciocan, sau o plantez în pământ și o las să se împlinească 
ea însăși, devenind un stejar. 

Legea a fost împlinită în Hristos. El ne-a deschis calea către locul prea-sfânt. Nu mai 
avem nevoie de temple făcute de mâini omenești sau de ritualuri religioase. 

Noi putem împlini legea ascultând de Duhul Sfânt prin faptul că îi permitem să lucreze 
în viețile noastre (Romani 8:1-3) și Duhul Sfânt ne ajută să experimentăm dreptatea Legii în 
viața zilnică. Asta nu înseamnă că suntem lipsiți de păcat, ci înseamnă că Isus trăiește în noi 
prin Duhul Său. 

Putem căuta să punem în practică, învățând pe alții. 
Domnul Isus dorește ca noi să cunoaștem mai mult despre neprihănirea lui 

Dumnezeu, s-o împlinim și s-o împărtășim și altora. Legea morală a lui Dumnezeu rămâne 
neschimbată, cele zece porunci se repetă în Noul Testament, ca porunci adresate 
credincioșilor; excepție face porunca cu privire la Sabat. În 2 Corinteni 3, ni se spune că ni s-a 
încredințat lucrarea Noului Legământ. 
Domnul Isus a împlinit scopul Legii și învățăturile Noului Testament trebuie interpretate în 
contextul împlinirii lor în Evanghelii. Isus adâncește sensul Legii, nu îl distruge; a fost un 
standard minim al vieții, deoarece acesta a avut de-a face în primul rând cu fapta, cu 
acțiunea și nu a luat în seamă gândurile care au cauzat faptele.  

Domnul Isus dă câteva exemple de gânduri care determină acțiuni. 
 

1. Uciderea. 
Domnul Isus pune în discuție porunca a șasea. Fariseii încercau să restrângă porunca 

aceasta doar la acțiune, dacă nu participau ei înșiși la ucidere, ei nu erau vinovați de ucidere. 
Domnul Isus le-a spus că aplicația este mult mai complexă: cuprinde gândurile și faptele 
noastre, ura, insulta, etc., sunt tot atât de păcătoase ca și crima. 

El le spune. "Ați auzit că s-a zis în vechime... dar Eu vă spun că oricine se mânie..." 
Cuvântul folosit de Isus în versetul 22 înseamnă literal: mânie înrădăcinată, intenție 
criminală nutrită în interior. Isus a descris o experiență păcătoasă, perseverentă: mai întâi 
este mânia nemotivată, care exploda apoi în cuvintele ''raca" (însemnând cap sec), la care 
celălalt răspundea "nebunule". Când urăști comiți crimă. Asta nu înseamnă a-l ucide fizic dar 
mânia păcătoasă ne privează de părtășia cu Dumnezeu, cu frații noștri. Mânia trebuie 
curmată încă din fașă, mergând la fratele nostru și să aplanăm neînțelegerea făcând pace. 

 
2. Adulterul (Matei 5:27-30). 
Domnul Isus extinde porunca a șaptea, la pofta ochilor, la imaginație, de aceea noi ne 

controlăm gândurile controlându-ne privirile. 
  "Să nu preacurvești" - este o poruncă pe care o dă Dumnezeu omului, pentru binele 
și fericirea aici și din veșnicie, dacă omul preacurvește înseamnă că de bunăvoie a primit 
despărțirea de Dumnezeu și a acceptat comuniunea cu păcatul. 

Psihologii moderni spun că ideile, gândurile, sunt motorul acțiunilor. Cine pierde 
bătălia in domeniul gândirii, negreșit o va pierde și în domeniul faptei. 

C. H. Spurgeon spunea: „O ispită, oricât de puternică ar fi, dacă nu consimțim la ea, nu 



27 

 

ne poate sili la păcătuire” 
Impuritatea sexuală începe prin dorințele inimii. Isus nu spune că poftele păcătoase 

sunt identice cu faptele păcătoase, dar spiritual ele sunt echivalente. Privirea menționată de 
Isus, este nu una întâmplătoare, ci una insistentă, constantă, în scopul trezirii poftei sexuale, 
cu scopul de a-și hrăni apetitul senzual, ca substitut al actului în sine. 

Ca să învingem, trebuie să ne disciplinăm acțiunile corpului; nu este vorba despre o 
chirurgie propriu-zisă, ea n-ar soluționa problema inimii, ci de o disciplinare severă asupra 
trupului. Ochiul, mâna, piciorul, sunt mădulare ale unui singur stăpân: inima. Cum 
poruncește stăpânul, așa execută robul. 

În războiul cu perșii, Alexandru Macedon a luat prizoniere pe fiicele împăratului 
Darius, care erau vestite prin frumusețea lor uimitoare. Totuși nici măcar să le vadă nu a 
dorit, spunând: "Cel ce a biruit pe bărbați, nu vrea să fie învins de femei". 

 
3. Divorțul. 
Divorțul a fost atunci și este și astăzi, o contradicție. În originalul grecesc, termenul '"a 

lăsa" este "apostasis". Despărțirea este apostazie, lepădare de credință. Dumnezeu ce 
unește, omul să nu despartă. 

Fariseii interpretau Legea lui Moise ca și cum ar fi fost o poruncă, dar Domnul Isus a 
lămurit faptul că era vorba despre o permisiune de divorț. Moise nu a poruncit divorțul, el l-a 
permis. Moise a poruncit ca soțul să dea fostei sale soții, un certificat legal de despărțire, 
soția nu mai putea să se întoarcă la el. De aceea, soțul trebuia să se gândească bine înainte 
ca să se despartă de soția lui; nu putea s-o aibă înapoi. Trebuia să caute un cărturar, în 
timpul acesta cei doi puteau să se împace.  

A generat discuții întrebarea: "Ce voia să spună Moise, prin "ceva rușinos?" În limba 
ebraică expresia era "ceva legat de goliciune" dar asta nu se referea în exclusivitate la un 
păcat sexual. Interpretarea acestei expresii a dus la formarea a două școli rabinice: cea a lui 
Hillel și cea a lui Shammai, doi erudiți evrei din primul secol. Hillel avea o vedere liberală și 
spunea că bărbatul poate divorța de nevasta sa pentru orice motiv: dacă nu gătește bine, 
dacă i se părea că este urâtă, etc. Shammai adopta o poziție mai strictă și spunea că Moise a 
avut în vedere numai păcatul sexual. 

Au existat mai multe legi ale căsătoriei date evreilor. Dacă un bărbat descoperea că 
femeia cu care s-a căsătorit nu este virgină, putea să îi expună public păcatul, după care 
femeia trebuia să fie ucisă cu pietre. Condiția era că aceea că el trebuia să aibă dovada, iar 
dacă nu o avea, era amendat și apoi obligat să trăiască cu ea toată viața. Soțul, dacă își 
suspecta soția de infidelitate, urma procedura din Numeri 5:11, o procedură care includea 
elemente de judecată divină; acum nu se mai poate urma o asemenea procedură deoarece 
nu mai există Tabernacol și preoție. 

Legea lui Moise cerea pedeapsa cu moartea pentru cei care comiteau adulter 
(Deuteronom 22:22); dușmanii Domnului Isus au făcut apel la această lege atunci când au 
încercat să-L prindă în cursă (Ioan 8: 21). În Vechiul Testament nu avem nici un caz în care 
cineva să fi fost ucis pentru adulter; se pare că evreii foloseau mai mult divorțul decât 
uciderea (Matei 1:18-25). 

Dumnezeu a poruncit ca cel care comitea adulterul, să fie omorât cu pietre, ca să fie 
un exemplu pentru a-I avertiza pe oameni; adulterul subminează căminul și societatea. A 
mai existat un alt motiv pentru pedeapsa capitală: lăsa celuilalt soț posibilitatea să se 
recăsătorească (în Israel era important ca femeile să aibă continuitate ca să-și poată proteja 
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moștenirea (Numeri 36). 
Divorțul pe care Moise îl permitea în Deuteronom 24 desfăcea relația inițială de 

căsătorie. I se permitea femeii să se recăsătorească și cea de a doua căsătorie nu i se 
considera drept adulter. Numai așa se explică faptul că samariteanca a avut cinci soți și trăia 
cu unul care nu-i era soț (Ioan 4: 16-18). 

Domnul Isus a lămurit că Legea mozaică a divorțului a fost o concesie din partea lui 
Dumnezeu; inițial Dumnezeu a dat o lege care nu lăsa loc de divorț, o lege dată înainte de 
căderea omului în păcat. 

Când Domnul Isus a zis "Dar Eu vă spun ..." a declarat despre căsătorie că este o unire 
permanentă ce nu poate fi ruptă numai prin păcat sexual. Învățătura Domnului Isus este că 
pentru divorț există doar un temei scriptural, și anume păcatul sexual, imoralitatea sexuală, 
fornicația sau curvia. Pentru oricare alt motiv dacă divorțează și se recăsătoresc cu alți 
parteneri, acele persoane comit adulter. 

Domnul Isus nu spune că cel căruia i s-a greșit trebuie să divorțeze; poate exista 
iertare, vindecare, refacere a relației rupte. De altfel aceasta ar fi abordarea creștină. 

 
4. Sinceritatea în vorbire (Matei 5:33-37) 
În Vechiul Testament oamenii făceau jurăminte și Îl chemau pe Dumnezeu să fie 

martor și cereau lui Dumnezeu să pedepsească pe acela care-l va încălca. Scopul pentru care 
se făcea jurământul era acela ca persoana respectivă să fie sigură că cineva spune adevărul. 
În Levetic 19:12 este scris: "Să nu jurați strâmb pe Numele Meu", iar a treia poruncă avertiza 
"să nu iei în deșert Numele Meu". 

Fariseii au inventat multe reguli pentru jurământ, formula era importantă pentru ei. 
Nu puteai să juri pe Numele lui Dumnezeu; jurămintele în care era implicat Numele lui 
Dumnezeu,  trebuiau împlinite și pentru a se proteja, ei nu jurau pe Numele lui Dumnezeu, ci 
mai degrabă pe cer, pe pământ, pe Ierusalim sau chiar pe capul lor. 

Domnul Isus a arătat că, chiar dacă nu folosești Numele lui Dumnezeu, dacă juri pe 
cer, acesta este tronul lui Dumnezeu, pământul este așternutul picioarelor Lui, Ierusalimul 
este cetatea sau orașul lui Dumnezeu iar capul era creația lui Dumnezeu. De aceea Domnul 
Isus arată că sinceritatea în vorbire este voia lui Dumnezeu și când ești sincer nu mai trebuie 
să juri. Când spui "da" este da, când spui "nu" este nu. 

Domnul Isus ne învață să purtăm discuții sincere și să avem un caracter cinstit, ca să 
nu mai avem nevoie de alte proptele, să fim cinstiți. 

Sfântul Iustin Martirul spunea: "El, Isus Hristos ne-a poruncit să nu ne jurăm 
nicidecum, ci să vorbim totdeauna adevărul". 
 

5. Luarea revanșei (Matei 5: 38-42) 
În Vechiul Testament a fost utilizat principiul răzbunării (Exod 21: 22-25). Legea 

inițială era dreaptă; ea împiedica plătirea unui preț mai mare decât necesita fapta rea. A fost 
dată această lege pentru a fi sigur că pedeapsa este dreaptă, că ea va veni și totodată pentru 
a fi sigur că victima nu va plăti mai mult decât trebuie să plătească. 

Fariseii foloseau această lege pentru a-și scoate în evidență răzbunarea personală. 
Domnul Isus interzice răzbunarea; el o atribuie lui Dumnezeu, iar nouă ne cere să fim 
împăciuitori. Cel care plătește cu aceeași monedă, face ca el însuși și cel care i-a greșit, să se 
simtă mai rău iar rezultatul este izbucnirea războiului, nu pacea. 

Ca să întorci celălalt obraz, aceasta presupune credință, dragoste. Noi suntem 
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vulnerabili pentru că ne poate ataca din nou, dar suntem victorioși pentru că Isus este de 
partea noastră, formându-ne caracterul. 

Psihologii spun că violența se naște din slăbiciune nu din tărie. Un om care poate iubi 
și poate suferi lovitura este tare, dar acela care se gândește numai la sine, rănește pe alții, 
este slab. 

 
6. Iubirea vrăjmașilor (Matei 5: 44-48). 

 Istoria omenirii cunoaște trei legi cu privire la relațiile dintre om și om: 
➢ legea junglei: răzbunare nelimitată, dacă-ți rupea cineva un dinte, tu îi rupeai lui 

atâția câți puteai; 
➢ legea Talionului sau Legea lui Moise, prevedea răzbunare limitată; dacă îți rupea 

cineva un dinte, aveai și tu dreptul să-i rupi unul; 
➢ legea dragostei: bunătate nelimitată. Legea aceasta a fost adusă din cer de 

Domnul Isus și stă la fundamentul învățăturii Sale; ea face creștinismul să se 
deosebească fundamental de celelalte religii. Sfântul Augustin spunea: "...nu 
există în lume nimic mai vrednic de mirare ca iubirea de vrăjmași" iar Stanley Jones 
spunea: "Inima predicii de pe munte este iubirea vrăjmașilor. Dacă aceasta nu este 
trăită, toate celelalte învățături ale Domnului Isus sunt o carcasă, un trup mort, de 
doctrine". 

Fariseii înțelegeau prin a-ți iubi aproapele, a iubi doar pe israeliți dar Isus ne învață că 
aproapele trebuie iubit și când este prieten și când este dușman și chiar să ne rugăm pentru 
el. A mijloci în rugăciune este expresia dragostei noastre și este o cale pentru a crește 
dragostea. Este greu să urăști pe cineva atunci când te rogi pentru el. 

Domnul Isus ne arată câteva lucruri despre această iubire: 
➢ este un semn de maturitate și dovedește că suntem fii ai Tatălui,  
➢ este divină, 
➢ este o mărturie pentru oameni. 

 
7. Religia fățarnică 
În capitolul 6, Domnul Isus dă în vileag și condamnă practica celor care interpretau 

greșit Scriptura. El atrage atenția asupra pericolului ipocriziei, a păcatului folosirii religiei ca 
un paravan pentru păcat. Ipocritul nu este acela care se ridică la înălțimea înaltelor sale 
idealuri sau care păcătuiește ocazional; noi toți experimentăm asemenea eșecuri. Ipocritul 
folosește religia ca să-și acopere păcatele și să-și promoveze propriile interese. Termenul 
grec "hypocritos" însemna, la origine, „actor care poartă o mască". 

Neprihănirea fariseilor era nesinceră; ei își practicau religia pentru aplauzele 
semenilor, nu pentru răsplata lui Dumnezeu. Religia adevărată izvorăște din interior. În acest 
capitol, Hristos a aplicat acest test la patru domenii diferite ale vieții: 

 
8. Despre milostenie (Matei 6:1-4). 
La evrei milostenia nu era benevolă, ci săracul avea drept să fie întreținut de semeni. 

Avea drept la șase daruri din produsul pământului: fructele căzute la cules, strugurii rămași 
la culesul viilor, spicele căzute la seceriș, snopii uitați pe ogor, colțul nesecerat pe ogor, 
zeciuiala care revenea la trei ani. 

Fariseii făceau milostenie pentru a căpăta trecere înaintea lui Dumnezeu dar și pentru 
a capta atenția oamenilor, ambele motive fiind greșite. Noi nu putem cumpăra mântuirea, 
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ea fiind darul lui Dumnezeu iar ca să trăiești pentru a fi lăudat de oameni este o nebunie. 
Milostenia făcută dintr-o inimă curată este răsplătită cu binecuvântarea lui Dumnezeu 

(Proverbe 19: 17). Motivul pentru care practicăm milostenia este acela de a-I sluji lui 
Dumnezeu din dragoste și pentru a-I fi plăcuți. 

 
9. Despre rugăciune (Matei 6:5-8). 
Prin rugăciune omul comunică cu Dumnezeu. Domnul Isus ne învață cum să ne 

rugăm. El ne atenționează de modul în care se roagă fariseii cărora le place să stea în 
picioare, la colțurile ulițelor, pentru a se face cunoscuți și pentru a arăta oamenilor cât sunt 
ei de evlavioși. Despre ei Domnul Isus spunea că au căpătat ceea ce au dorit, s-au văzut 
lăudați. Fariseii mergeau la Templu, nu ca să se închine lui Dumnezeu ci să aibă o reputație 
de oameni buni, să impresioneze prin rugăciunile lungi sau prin frumusețea rugăciunilor lor. 

Domnul Isus ne atrage atenția că rugăciunea trebuie făcută în intimitate și trebuie să 
fim sinceri în rugăciune. El dă în vileag împrumuturile din religiile păgâne în care se folosea 
rugăciunea pentru manipularea divinității. Isus ne atrage atenția despre „mulțimea de 
vorbe", repetările fără rost; creștinul când se roagă nu trebuie să repete mereu aceleași 
cuvinte. 

 
10. Despre post (Matei 6:16-18). 
Fariseii aveau două zile de post pe săptămână: în fiecare luni și joi. Ioan Botezătorul și 

ucenicii săi posteau. În predica de pe munte, Domnul Isus ne spune clar că El se așteaptă ca 
noi să postim. Mulți nu acceptă postul deși sunt de acord cu dărnicia și cu rugăciunea. 

În Vechiul Testament, postul a fost o cale de autodisciplinare, o expresie a pocăinței 
de păcate, a umilinței sau a dependenței de Dumnezeu. Postul, rugăciunea, milostenia sunt 
mijloace prin care se păstrează mântuirea. Ele nu dau mântuirea dar fără ele nu se poate 
ajunge la desăvârșire. 

Evgarie - mistic - spunea: "Milostenia tămăduiește mânia, rugăciunea curăță mintea, 
iar postul vestejește pofta". 

Postul, afirmă Domnul Isus, să nu fie un mijloc de a atrage atenția oamenilor; un 
astfel de post nu are valoare. A-ți posomorî fața, este o metodă de a câștiga încrederea 
oamenilor care, văzând mici renunțări, te pot simpatiza. 

Postul să fie făcut pentru a păstra credința, să fie făcut înaintea lui Dumnezeu, să fie 
practicat între om și Dumnezeu. 

 
11. Rugăciunea Tatăl nostru (Matei 6:7-15). 
Această rugăciune este cunoscută sub numele de „rugăciunea domnească", dar și 

„rugăciunea discipolilor". Ea n-a fost dată în scopul memorării și recitirii ei de un anumit 
număr de ori; de fapt, ea ne-a fost dată tocmai pentru a nu se folosi repetiția fără rost. 
Rugăciunea "Tatăl nostru" trebuie folosită drept model și nu ca un înlocuitor. 

Scopul ei este acela de a glorifica Numele lui Dumnezeu; ea începe cu interesele lui 
Dumnezeu și nu cu ale noastre: Numele lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu, voia lui 
Dumnezeu, etc. 

Rugăciunea aceasta dată de Domnul Isus drept model, cuprinde toate elementele 
unei rugăciuni depline și are două părți: partea întâi legată de gloria lui Dumnezeu și partea 
a doua legată de nevoile oamenilor. 

Cui se adresează? Tatălui nostru care este în ceruri; nu sfinților, nu îngerilor, ci Tatălui 
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în calitate de Creator, Tatăl tuturor. 
În acele vremuri păgânii nu-și numeau zeii cu acest nume: Tată. Iudeii de asemenea, 

nu foloseau acest termen, nu făceau referire directă la Dumnezeu și nu vorbeau niciodată 
despre Numele sfânt al lui Dumnezeu - Iahve. 

Ceea ce ne învață Domnul Isus este că noi trebuie să-L numim pe Dumnezeu, Tatăl 
nostru; nașterea din nou ne conferă acest drept, de a fi copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:12), și 
în această calitate de fii, îl chemăm ca Tată. Aceasta denotă apartenența noastră la marea 
familie de credincioși ai lui Dumnezeu. 

Expresia „care ești în ceruri” nu se referă la „cer” unde Dumnezeu își are scaunul de 
domnie, ci la ceruri, cuprinzând întreg domeniul supus suveranității lui Dumnezeu. 

 
Adorarea, închinarea, proslăvirea lui Dumnezeu. 
Numele lui Dumnezeu este sfânt și trebuie pronunțat cu mult respect; este un 

sacrilegiu să iei în deșert Numele lui Dumnezeu. Dorințele noastre în rugăciune, trebuie să 
fie legate de slăvirea și de onorarea lui Dumnezeu. Orice rugăciune trebuie să înceapă cu 
închinarea și proslăvirea lui Dumnezeu. 

 
Împărăția lui Dumnezeu. 
Aici Domnul Isus ne arată despre conducerea și domnia lui Dumnezeu. Noi trebuie să 

ne rugăm ca Împărăția lui Dumnezeu să fie în inimile noastre, în viața noastră, în familia 
noastră, în biserica noastră, și de asemenea, ca Împărăția lui Dumnezeu să se realizeze pe 
pământ. 

Împărăția lui Dumnezeu are două aspecte: 
a.) Aspectul interior al Împărăției, ce trebuie să fie înlăuntrul fiecărui credincios (Luca 

17:21). Această manifestare a Împărăției are trei caracteristici: 
- neprihănire: atitudinea noastră față de Dumnezeu,  
- pace: atitudinea noastră față de semenii noștri, 
- bucurie: starea noastră lăuntrică. 
b.) Aspectul exterior reprezintă o intrare și o moștenire reală a Împărăției, fiind 

condiționată de primirea ei înlăuntrul nostru, obținută prin nașterea din nou (Ioan 3:3-5). 
Biserica este o întruchipare și o manifestare vizibilă a Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. 

 
Voia lui Dumnezeu. 
Când ne rugăm, este foarte important să dorim să se facă voia lui Dumnezeu; atunci 

orice dorință de egoism va dispărea din viața noastră. Dacă ne rugăm după voia lui 
Dumnezeu, răspunsul va fi o binecuvântare, într-un fel sau altul, pentru poporul Său. 

Robert Law spunea: ,,Rugăciunea este un instrument puternic nu pentru satisfacerea 
voii omului în cer, ci pentru satisfacerea voii lui Dumnezeu pe pământ". 

Până aici vedem că prima parte a rugăciunii „Tatăl nostru” privește proslăvirea lui 
Dumnezeu și cererea noastră de a se realiza voia lui Dumnezeu, deci primele priorități în 
rugăciune nu sunt legate de noi ci de Dumnezeu. 

 
Nevoile oamenilor. 
În a doua parte a rugăciunii, aducem cererile noastre legate de nevoile noastre, care 

sunt cel puțin trei: hrană, iertare, eliberare din ispită. 
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a.) Pâinea noastră. 
Este prima cerere pentru noi înșine și este drept să ne rugăm pentru nevoile noastre 

fizice de fiecare zi. Astfel ne arătăm dependența noastră de Dumnezeu. S-au făcut multe 
comentarii în legătură cu ce fel de pâine subliniază Domnul Isus aici. Unii sunt de părere că 
este vorba numai despre pâine spirituală dar aici se are în vedere și pâinea materială și 
pâinea spirituală. 

b.) Iertarea păcatelor. 
Aici Domnul Isus nu ne învață că prin iertarea altora, credincioșii obțin iertarea lui 

Dumnezeu; acest lucru ar contrazice harul și mila lui Dumnezeu. Aceia care au experimentat 
iertarea lui Dumnezeu, vor fi gata să-i ierte pe ceilalți semeni de-ai lor (Efeseni 4:32; Coloseni 
3:13). 

Când ne iertăm unii pe alți prin aceasta ne câștigăm dreptul la rugăciune, pentru că 
privilegiul rugăciunii aparține calității noastre de fiu (Romani 8:15-16). Iertarea ține de 
părtășie; dacă nu sunt în părtășie cu Dumnezeu, nu mă pot ruga eficient. Părtășia cu fratele 
meu, ajută la stabilirea părtășiei mele cu Dumnezeu; prin urmare iertarea este importantă 
pentru rugăciune. 

Un creștin este dator să ierte pentru că și Dumnezeu l-a iertat pe el și el trebuie să 
aibă acest spirit al iertării. 

c.) Izbăvirea din ispită. 
Ispitele sunt prezente în viața noastră de zi cu zi, și de aceea trebuie să-i cerem lui 

Dumnezeu să ne conducă departe de ele. Ispita este o tentație, o atracție spre păcat, și 
poate veni din natura noastră păcătoasă sau din partea diavolului care L-a ispitit și pe Isus. 
Cel rău ne ispitește ca să învingă răul din noi și prin păcat să ne stăpânească. 

Menirea noastră este să învingem ispitele. Ele se pot transforma în păcat doar cu 
acordul nostru și atunci când este înfăptuit păcatul. 

De asemenea, noi trebuie să ne rugăm pentru protecție contra răului: ,,...și ne 
izbăvește de cel rău". Cel rău este satan, lucifer, diavolul. Știind faptul că cel rău atacă pe 
oricine, trebuie să veghem în rugăciune, ca să nu fim învinși ci biruitori. 

Deci noi avem nevoie de a ne ruga pentru nevoile noastre fizice de fiecare zi, pentru 
călăuzire, pentru iertare și pentru protecție contra răului. În rugăciunea „Tatăl nostru", 
Matei evanghelistul menționează: ,,căci a Ta este Împărăția, puterea și slava în veci. Amin!" 

Această doxologie este închinată lui Dumnezeu și reprezintă o declarație, o adorare, o 
mulțumire, o proclamare a omnipotenței lui Dumnezeu și a eternității Sale. 

Trandafir Șandru afirmă: ,,Rugăciunea model a început prin invocarea lui Dumnezeu 
ca Tată și a cuprins trei cereri de bază: 

➢ privind slava lui Dumnezeu;  
➢ privind nevoile noastre materiale;  
➢ privind nevoile noastre spirituale. 

 Ea se încheie prin recunoașterea că Împărăția, slava și puterea sunt a lui Dumnezeu și 
numai a Lui. 

În versetul 19-34, Domnul Isus ne vorbește de ambițiile noastre, despre alegerea pe 
care omul o face în inima lui, despre decizia pe care fiecare om o ia cu privire la priorități. 

El arată că o atitudine corectă față de bogățiile materiale este un semn de adevărată 
spiritualitate. Fariseii erau lacomi și foloseau religia pentru a face bani. Isus nu a preamărit 
sărăcia și nu criticat obținerea legitimă a averii. Dumnezeu a făcut toate lucrurile și știe că 
pentru a trăi ne sunt necesare anumite lucruri. Nu este greșit să posedăm anumite lucruri 
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dar este greșit ca lucrurile să ne posede pe noi. In Sfânta Scriptură sunt multe avertizări 
împotriva lăcomiei (Exod 20: 17; Psalmul 119:36; Marcu 7:22; Efeseni 5:5). Isus atrage 
atenția cu privire la păcatul de a trăi pentru lucrurile acestei vieți și subliniază consecințele 
lăcomiei și idolatriei: înrobirea (19-24). Materialismul înrobește: inima (19-21), mintea (22-
23), voința (24). 

Atunci când inima este legată de lucrurile materiale și pune câștigul lumesc deasupra 
investiției cerești, rezultatul nu este decât o pierdere; când adunăm bunuri materiale pentru 
noi înșine, le vom pierde și ne vom pierde și pe noi înșine odată cu ele. 

Domnul Isus vorbește despre o comoară în cer, și compară durabilitatea celor două 
feluri de bogății. El nu interzice să avem bogății dar interzice acumularea egoistă de bogății. 
Să strângem comori în cer înseamnă să folosim tot ceea ce avem, pentru slava lui 
Dumnezeu. 

În versetele 22-23 ne este prezentat contrastul dintre o persoană oarbă și una care 
poate vedea, între întuneric și lumină. În gândirea ebraică se vorbește despre ochi ca despre 
niște ferestre prin care intră lumina în corp. Cuvântul lui Dumnezeu folosește ochiul ca 
reprezentant al atitudinilor minții. 

Warren W. Wiersbe spune: ,,Dacă ochiul este corect focalizat asupra lumii, corpul va 
putea funcționa corect în mișcările lui. Dar dacă ochiul nu este focalizat și vede dublu, rezultă 
mișcări neconcordante. Cel mai greu este să progresezi în timp ce privești concomitent în 
două direcții". 

Dacă scopul nostru este să acumulăm bogății materiale, aceasta va însemna întuneric 
lăuntric; dacă scopul nostru este să-L slujim pe Dumnezeu, va fi lumină în interiorul nostru. 

În versetul 24 se vorbește despre valoare, merit, sunt prezentate două comori, două 
viziuni, doi stăpâni. Noi trebuie să facem o alegere între Dumnezeu - stăpânul absolut, și 
celălalt stăpân, Mamona, care reprezintă bogățiile, banii, etc. Nu putem sluji la doi stăpâni 
simultan: ori Isus este Domnul nostru, ori bogățiile sau banii. Această ilustrație vine din 
lumea sclaviei; un sclav nu poate fi proprietatea a doi stăpâni. Dacă dedicarea noastră este 
împărțită, noi deja slujim lui Mamona, deoarece Dumnezeu vrea o devoțiune exclusivă. 

De la versetul 25, Isus menționează: ,,De aceea vă spun...” În cuvintele acestea vedem 
o concluzie a acestei comparații. ,,Bogăția materială - spune Wiersbe - dă un sentiment fals 
și periculos de securitate iar acest sentiment sfârșește în mod tragic". 

Lăcomia ne va deprecia bogățiile și pe noi înșine și ne aduce în starea de îngrijorare. 
Îngrijorarea este un păcat, indiferent ce denumiri i-am da: preocupare, povară, cruce de 
purtat,  etc. 
Rezultatele sunt aceleași, ea nu ne va lungi viața ci ne-o va scurta (versetul 27). 

Domnul Isus ne atrage atenția că întreaga natură se încrede în Dumnezeu. El hrănește 
păsările, îmbracă crinii, pe când omul vrea să-și conducă singur viața bazându-se pe 
promisiunile sale materiale. Pentru cei care se încred în Dumnezeu; El le promite mari 
binecuvântări. 

În versetele 31-33 ni se arată că a te îngrijora pentru lucrurile materiale, înseamnă să 
trăiești ca un păgân. Aici ni se cere să punem pe primul loc, pe Dumnezeu și neprihănirea 
Lui, în viața noastră. Trăind în felul acesta, depunem o mărturie pentru lume iar atunci când 
nu reușim să punem în practică versetul 33, trăim o tragedie. 

În versetul 34, Domnul Isus subliniază că îngrijorarea pentru ziua de mâine nu ajută 
nici zilei de mâine, nici zilei de azi, ea ne privează de eficiență. Cineva a spus că omul obișnuit 
se crucifică pe sine între doi hoți: regretele pentru ieri și îngrijorările pentru mâine. 
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A-ți face planuri de viitor și chiar economii (2 Corinteni 12: 14; 1 Timotei 5: 8), este 
corect dar a te îngrijora pentru viața ta este un păcat. Ca să câștigăm victoria asupra 
îngrijorării, ne sunt arătate trei cuvinte: (1) credința - versetul 30 - să avem încredere că 
Dumnezeu ne va satisface necesitățile, (2) Tată - versetul 32 - certitudinea că avem calitatea 
de fii, și (3) mai întâi - versetul 33 - atunci când voia lui Dumnezeu și neprihănirea Lui ocupă 
primul loc în viața noastră. 

 
Atitudinea față de semenii noștri (7: 1-5). 
În limba greacă, pentru cuvântul „a judeca” principalul înțeles este „a cerne” și poate 

fi folosit cu două înțelesuri: (1) putem judeca prin condamnare, dezaprobare, și (2) putem să 
ne formăm o opinie, pentru a da un verdict. 

În contextul celor afirmate de Isus observăm că este vorba despre o judecată 
distructivă. Să găsim vinovăția cuiva, să ne bucurăm de eșecul cuiva. Când încercăm să 
judecăm pe vecinul nostru, ar trebui mai întâi să ne concentrăm asupra defectelor noastre. 
Un creștin nu poate fi fățarnic; primul principiu al judecății este să începem cu noi înșine. Ne 
sunt arătate mai multe motive pentru a proceda așa: 

 
a.) Vom fi judecați (vers. 1). 
Fariseii se puneau în postura lui Dumnezeu atunci când îi condamnau pe ceilalți, dar 

nici nu se gândeau că într-o zi vor fi judecați de Dumnezeu. Judecându-ne pe noi înșine, ne 
pregătim pentru judecata finală, când vom sta în fața lui Dumnezeu; timpul verbului 
„Judecat” semnifică, o judecată finală. 

 
b.) Suntem judecați (vers. 2). 
Aici observăm că nu numai Dumnezeu ne va judeca într-o zi, ci și oamenii ne judecă și 

primim de la ei exact ceea ce dăm. Felul și măsura judecății noastre se întorc asupra noastră. 
 
c.) Ca să-i ajutăm pe alții, trebuie să vedem clar (vers. 3-5). 
Fariseii îi judecau pe alții, pentru a se prezenta pe ei înșiși într-o lumină bună dar 

creștinii, judecându-se pe ei înșiși, pot ajuta pe alții să apară într-o lumina bună. 
Domnul Isus alege simbolul ochiului care este una dintre cele mai sensibile zone ale 

corpului omenesc. Omul cu bârna în ochi care se trudește să scoată un fir de praf din ochiul 
cuiva este de-a dreptul ridicol. 

După ce ne judecăm sincer înaintea lui Dumnezeu și înlăturăm lucrurile care ne 
orbesc, putem să-i ajutăm și pe alții și să le judecăm corect faptele. Dacă în viața noastră 
sunt păcate și încercăm să-i ajutăm pe alții, lucrarea de a sluji poate fi doar în a ne masca 
păcatele. Exact așa făceau fariseii. 

Versetul 6 este unul interesant. Domnul Isus nu se referă la porci și la câini, ci îi 
numește pe oameni în funcție de lucrarea lor: vulpi (pentru Irod), șerpi (pentru farisei), etc. 
El se referă la faptele oamenilor, care sunt ca ale porcilor și câinilor. Porcii și câinii au niște 
caracteristici murdare. Cele spuse de Isus se referă la necredincioși și la oameni care aud 
Evanghelia și o resping iar dacă vom continua să le predicăm Evanghelia, aceasta este ca și 
cum ai arunca mărgăritare porcilor. 

Rodney Frend spunea: ,,Isus în alt loc le spune să-și scuture praful de pe picioare acolo 
unde nu vor fi primiți. Este aceeași idee și aici". 
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Atitudinea față de Tatăl ceresc (versetele 7-12). 
Aici ne este făcută o mare promisiune, folosindu-se de o ilustrație a părintelui uman 

care are grijă de copii săi; Domnul Isus ne arată că Dumnezeu are mai multă grijă de noi. 
Suntem învățați să ne rugăm; rugăciunea presupune credință. Nu numai să cunoaștem voia 
lui Dumnezeu dar să și credem. Ca să avem discernământ spiritual, trebuie să continuăm să 
cerem de la Dumnezeu, să căutăm să facem voia Lui, să continuăm să batem la ușa care 
duce spre o mare minune. 

Versetul 12 este numit „regula de aur”. Acela care practică regula de aur, refuză să 
spună sau să facă ceva care să-i dăuneze lui sau altora. Ei sunt acei oameni în care se 
declanșează dragostea lui Dumnezeu, care îi face să-i ajute pe alții, chiar pe dușmanii lor. 

O altă alegere (versetul 13-14). 
Domnul Isus vorbește despre două căi: una ușoară și largă, și alta grea și îngustă. 

Calea largă nu are obstacole. Este o cale permisivă, populară și oamenii merg pe ea după 
propriile lor dorințe dar ea merge spre iad. Calea îngustă este marcată de limite, ele sunt 
revelate în Cuvântul lui Dumnezeu și se cere de la noi să rezistăm ispitelor, ea merge spre 
cer. 

De asemenea, există două porți: una largă iar alta îngustă. Poarta largă este ușor de 
găsit, se poate intra pe ea cu bagaje mari dar cea strâmtă este mai greu de găsit, trebuie 
căutată și nu poți lua nimic cu tine dacă vrei să intri pe ea. 

Există și două destinații. Acestea sunt distrugerea și respectiv viața. 
 
Proorocii mincinoși (Vers. 15-20) 

 Au deviat de la adevăr și pot constitui mari pericole dacă sunt ignorați. Îmbrăcați în 
haine de oi dar în realitate lupi, ei învață doctrine false dar și rodul lor este fals și nu poate 
dura. 

Testul după care îi putem cunoaște, este roada. Proorocii mincinoși se preamăresc pe 
ei, nu pe Hristos; scopul lor nu este acela de a edifica ci acela de a dărâma. 

Pe ce zidim? (versetele 21-29) 
După ce sunt descrise două căi, doi pomi, Domnul Isus își încheie mesajul cu doi 

constructori și două case. 
Cele două căi ilustrează începutul vieții de credință. Cei doi pomi ilustrează creșterea 

și rezultatele, aici și acum, ale vieții de credință. Cele două case ilustrează sfârșitul vieții de 
credință, când Dumnezeu îi va chema la judecată. Cum ne pregătim pentru judecată ? 

Ascultarea de voia lui Dumnezeu este testul adevăratei credințe în Isus Hristos. 
Important nu este ce auzi, ce spui ci ceea ce faci. Cuvintele nu țin loc de ascultare, nici 
faptele religioase. Marile lucrări ca predicarea, scoaterea de demoni, facerea de minuni, etc., 
pot avea inspirație divină dar ele nu garantează mântuirea. 

Datoria noastră este aceea de a auzi cuvintele lui Dumnezeu și de a le împlini. Auzirea 
trebuie să aibă ca rezultat acțiunea. Aceasta înseamnă a construi casa pe stâncă. Ilustrația pe 
care ne-o oferă aici Isus ne prezintă doi oameni care au construit case care arătau frumos și 
păreau rezistente dar la venirea furtunii, una s-a prăbușit. Motivul ? Fundația! Cel a cărui 
casă nu s-a prăbușit a săpat adânc și a așezat casa pe o fundație solidă. Cel a cărui casă s-a 
dărâmat reprezintă o credință falsă. Activitățile religioase, ceremoniile la care participă 
oamenii nu pot înlocui ascultarea de cuvintele lui Dumnezeu, de voia Lui. 

Warren W. Wiersbe concluzionează: ,,Cele două căi ne cer să ne examinăm prețul 
mărturisirii noastre de credință. Cei doi pomi ne îndeamnă la cercetare: dacă viața noastră s-
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a schimbat, dacă există roade sfinte în noi. Cele două case ne arată că adevărata credință în 
Isus va rezista la furtunile vieții și la judecata finală". 

 
PILDELE DOMNULUI ISUS HRISTOS. 
Domnul Isus Hristos și-a făcut cunoscută învățătura prin diverse metode și una dintre 

ele a fost rostirea pildelor. Termenul grecesc „parabole” înseamnă actul de a plasa un lucru 
lângă altul, cu scopul de a le compara între ele. 

Pilda este o comparație, conține un element de istorisire, ceea ce o distinge de 
imaginile și ilustrările pe care Isus le folosea adeseori. Domnul Isus lua un exemplu din 
natură sau din viața de zi cu zi, și din el extrăgea un adevăr spiritual. Pilda era o povestire de 
pe pământ exprimând un adevăr din cer. 

Pildele au fost folosite ca o metodă de a ilustra și de a comunica mari adevăruri și ele 
au stârnit un mare interes în mijlocul celor care le ascultau. De multe ori s-a putut auzi 
despre autorul lor, că ,,nimeni nu a mai vorbit ca El". 

În vremea Domnului Isus, această metodă era folosită de învățătorii iudei. Scrierile 
rabinice erau pline de pilde. 

Beni Fărăgău spune: ,,În cazul pildelor, Domnul Isus creează o istorioară ușor de 
imaginat de către ascultătorii Săi, deoarece elementele ei sunt luate din viața de zi cu zi - 
semănătorul, sămânța, grâul, neghina, grăuntele de muștar, comoara din țarină, negustorul, 
mărgăritarul, năvodul și peștii, etc., istorioară pe care o încarcă apoi cu înțelesuri referitoare 
la Împărăția lui Dumnezeu, deci la o realitate superioară". 

Domnul Isus a vorbit prin pilde adeseori. Aproape o treime din cuvintele Sale păstrate 
în Evanghelii sunt pilde. Există câteva avantaje ale acestei metode de învățătură: 

➢ adevărul nu este prezentat în mod abstract ci se face viu și apropiat prin relația sa 
cu faptele observate în viața zilnică; 

➢ pilda nu este legată de raționamentele și concepțiile unei epoci sau națiuni; își 
păstrează o valoare universală care străbate veacurile; 

➢ imaginea și povestirea fixează învățătura mai ușor în memorie: nu este greu să o 
ții minte. Chiar dacă ascultătorul nu înțelege totul, el își va aminti de povestea 
auzită; 

➢ pilda stimulează gândirea, trezește reflectarea și judecata; 
➢ ea poate surprinde și într-un anumit mod, străbate orbirea spirituală a unui 

ascultător, el ascultă povestea cu plăcere, aprobă adevărul ei, apoi deodată 
recunoaște că îl prinde și că ascuțișul ei l-a străpuns, ca să-l condamne. 

Domnul Isus a rostit mai multe pilde, părerile în ceea ce privește numărul exact al 
acestora diferă. Nu se pot include toate imaginile de care El s-a folosit. Dacă ținem cont de 
comparațiile care conțin un element de povestire, numărul lor ar fi mare. Ioan, în 
Evanghelia, sa păstrează multe imagini pe care sinopticii nu le menționează: ,,Eu sunt pâinea 
vieții", ,,Eu sunt păstorul cel bun", ,,Eu sunt lumina lumii", ,,Eu sunt vița", etc. 

Sunt 34 de pilde; după unii - doar 30, după alții – 40. Trei dintre ele se găsesc în toate 
cele trei Evanghelii: pilda semănătorului, pilda grăuntelui de muștar și pilda vierilor. 

10 pilde le istorisește doar Matei, o pilda apare numai la Marcu; 16 pilde apar numai 
la Luca; 4 pilde apar în 2 Evanghelii, 3 pilde se găsesc în 3 Evanghelii. 
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Ocaziile cu care au fost rostite pildele și clasificarea lor 
În general putem considera că rostirea pildelor a fost ocazionată de următoarele 

fapte sau împrejurări: 
 
I. Pilde rostite ca răspuns la diferite întrebări: 
1. Fariseii întreabă de ce mănâncă Isus cu vameșii (Matei 9: 11)  
2. Ucenicii lui Ioan întreabă despre post (Matei 9: 14) 
3. Fariseii întreabă de ce ucenicii mănâncă cu mâinile nespălate (Matei 15: 3)  
4. Fariseii se poticnesc în diferite ocazii. 
5. Un învățător al Legii întreabă despre aproapele (Luca 10)  
6. Apostolul Petru întreabă de câte ori trebuie să ierte (Luca 16). 

 
II. Pilde rostite după ce I s-au adresat anumite cereri. 
1. Ucenicii au cerut să-i învețe să se roage (Luca 11: 1-13).  
2. Pilda cu bogatul căruia i-a rodit țarina (Luca 12: 13-14) 
3. Pilda cu grăuntele care trebuie să moară. 
 
 
III. Pilde ca răspuns la acuzația că primește pe păcătoși și mănâncă cu ei (Luca 15) 
1. Pilda cu oaia pierdută 
2. Pilda cu banul pierdut 
3. Pilda cu fiul risipitor 

 
CLASIFICAREA PILDELOR 
 
Clasificarea pildelor. 
Se pot face mai multe clasificări ale pildelor Domnului Isus Hristos. 
1.) Starea poporului și punerea lui deoparte ca mărturie pentru Dumnezeu: pilda 

viticultorilor, pilda smochinului neroditor, pilda celor doi fii, etc. 
2.) Așezarea Împărăției și împotrivirea lui Satan: pilda neghinei, pilda aluatului, etc. 
3.) Modul în care Dumnezeu atrage pe oameni în Împărăție: pilda nunții fiului de 

împărat, oaia pierdută, etc. 
4.) Răspunderea celor care au avut însărcinări în legătură cu Împărăția: pilda cu robul 

necredincios, pilda talanților, pilda celor zece fecioare, etc. 
 

PARABOLA - SUBGEN LITERAR AL EVANGHELIEI 
 
a.) rostiri sau povestiri cu caracter simbolic, 
b.) nu sunt ilustrații ci instrumente pentru a provoca un răspuns, 
c.) caracter pluritematic, ce a permis recontextualizarea lor. 

 
Interpretarea parabolelor trebuie să evite cele două extreme, ale reducerii la un 

singur punct moralizator și ale alegorizării, identificând elementele semnificative și 
aplicându-le întâi la contextul activității lui Isus, apoi la contextul Evangheliei, și apoi la 
contextul contemporan. 
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a. Ce sunt pildele? În Marcu 4: 33-34, ,,Isus le vestea Cuvântul prin multe pilde de felul 
acesta, după cum erau ei în stare să-L priceapă. Nu le vorbea deloc fără pilde; dar când era la 
o parte, lămurea ucenicilor Săi toate lucrurile". 

În Luca 8: 10 ,,... vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar 
celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar că văd, să nu vadă, și măcar că aud, să nu 
înțeleagă". Potrivit lui M. A. Tolbert, ,,ceilalți" sunt comentatorii moderni. 

Termenul în ebraică „mashal”, conferă auditoriului o dispoziție spre dialog, pune la 
îndoială presupozițiile, conține lucruri extravagante, necesitând din partea auditoriului, 
predispoziția spre acțiune, pentru a împlini învățătura pildei. 

Termenul „mashal" este tradus cu Septuaginta prin mai multe cuvinte grecești printre 
care și „parabole”. Mashal implică cel mai adesea conceptul de similaritate, de aceea pilda 
este deseori o comparație: „Împărăția lui Dumnezeu este ca...” 

Peisker: mashal s-a dezvoltat de la termenul popular de proverb, la un termen tehnic 
al învățăturii de înțelepciune și, în final, la un termen mult mai larg care se referă la proverbe 
profetice, comparații, acțiuni simbolice. 

La fel ca și mashal, parabole se referă la comparații, proverbe, metafore, povestiri 
ilustrative. De obicei este vorba despre elemente ale vieții cotidiene comparate cu 
adevărurile Împărătiței lui Dumnezeu. 

 
INTERPRETAREA PILDELOR 
Interpretarea pildelor a cunoscut tot felul de extreme.  
În perioada patristică și în Evul Mediu, pildele au fost interpretate alegoric. Bazele 

interpretării pildelor în perioada modernă sunt puse de A. Julicher. Acesta este influențat de 
Aristotel. Potrivit acestuia din urmă, pilda este formată dintr-o comparație și o metaforă. 
(Comparația: a fugit ca un leu. Metafora: este un leu, după cum a fugit; aceasta implică un 
transfer de sens mai profund). 

Comparația se referă la două lucruri explicite, pe când metafora face o comparație 
implicită între două lucruri care nu sunt asemănătoare. 

Comparația poate fi extinsă, dar nu are nevoie de interpretare, pe când metafora are 
(când discută alegoria, Julicher o definește ca fiind o succesiune de metafore aranjate să 
formeze o narațiune. De aici s-au născut diferite curente de interpretare, și pildele au ajuns 
să fie interpretate ca și comparații, alegorii controlate sau metafore. 

Ca o reacție la interpretarea alegorică, Julicher interpretează pildele ca fiind 
comparații extinse, având o singură învățătură formulată în termeni cât mai generali. 
Jeremias și C. H. Dodd, au continuat această linie de interpretare, subliniind contextul istoric 
al pildelor. Astfel s-au pus bazele abordărilor moderne. 

 O extremă a fost alegorizarea excesivă a acestora. Alegoria este procedeul artistic 
care constă în exprimarea unei idei abstracte prin mijloace concrete contrastând cu o 
imagine unitară. Alegoria - este povestirea în care fiecare element al ei înseamnă ceva cu 
totul străin de povestirea în sine. 

Alegorizarea excesivă pleacă de la ideea că înțelesul pildelor este deschis doar pentru 
cei din Împărăție iar pentru cei din afară este ascuns, la fiecare element din pildă se dă un 
înțeles suplimentar. 

Pilda ca alegorie. 
Cuvântul grecesc „allegoria" derivă din verbul „a vorbi" și adjectivul „celălalt”. 

Interpretarea alegorică înseamnă să găsești sens pentru fiecare detaliu în text. Alegoria 
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trebuie să fie descifrată pas cu pas, ca un mesaj codificat. Aceasta este diferența dintre 
alegorie și pildă. Este adevărat că unele pilde au trăsături alegorice, dar altele nu au. Dintre 
Părinții Bisericii care au folosit interpretarea alegorică, (influențați de filozofia stoică, unde 
zeitățile erau alegorizate devenind forțe ale naturii): Augustin, Clement din Alexandria, 
Tertullian, Origen... Rezultatul: rar, două interpretări au coincis. În perioada medievală, 
Toma de Aquino și Calvin nu au putut evita interpretarea alegorică în exegeză. Unul dintre 
comentatorii moderni care folosesc alegoria ca metodă de interpretare, este Craig 
Blomberg.  

El susține că pildele conțin mai mult decât o singură învățătură. De exemplu, pilda 
semănătorului (Marcu 4:3-9), pilda neghinei (Matei 13:24-30), pilda năvodului (Matei 13:47-
52), pilda cu Isus, vița (Ioan 15.1-11).  

Există o diferență între alegorie și a alegoriza. Detalii din pilde au specificație 
spirituală. 

Este important să înțelegem că pilda nu este o alegorie; uneori ea se apropie de 
alegorie. Trebuie să facem distincție clară între alegorie și pildă. Unele pilde sunt alegorii și 
atunci când sunt explicate de Domnul Isus dar cele mai multe dintre ele sunt povestiri, 
comparații, scurte exemple sau ilustrații prin care auditoriul este confruntat cu propria lui 
stare spirituală. 

Morala unei alegorii constă în punctele ei de referință dar în cazul unei pilde, morala 
nu consta în punctele ei de referință, ci în concluzia pe care ascultătorul este obligat s-o 
tragă. În cazul pildei, punctele de referință folosesc la captarea auditoriului. 

O altă extremă în interpretarea pildelor este să căutăm în ele doar un singur adevăr 
central, adevăr care, odată găsit, ne dă dreptul să considerăm celelalte elemente din pildă o 
simplă umplutură. 

În interpretarea unei pilde trebuie să ținem seama de câteva elemente: 

- punctele de referință, acele părți ale pildei cu care autorul se poate identifica mai 
ușor; 

- ascultătorii inițiali precizați în contextul pildei; 

- punctul de turnură al pildei care are a face cu elementul neașteptat pe care Isus îl 
creează atunci când îi pune pe ascultătorii Săi în fața unui adevăr pe care altfel nu 
l-ar fi auzit. 

Pentru o interpretare corectă a pildei, este foarte important să ținem cont de câteva 
lucruri:  

- să citim de mai multe ori pilda; 

- să descoperim punctele de referință ale pildei care sunt reprezentate prin 
diferitele părți ale povestirii cu care se identifică ascultătorul, pe măsură ce se 
desfășoară povestirea. Punctele de referință pot fi uneori personajele, alteori 
imaginile sau acțiunile. 

- să descoperim auditoriul căruia i-a fost adresată pilda. Auditoriul este prezentat în 
context iar în cazul pildelor fără context auditoriul poate fi identificat din 
elementele pildei. Acest lucru este de altfel, cheia înțelegerii celor mai multe 
pilde. 

- să identificăm contextul în care a fost rostită pilda. În general pildele au fost 
rostite ca răspuns la întrebările ce au fost puse Domnului Isus sau în întâmpinarea 
unei nevoi. De exemplu, ,,pilda samariteanului" (Luca 10: 25-37), a fost spusă unui 
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învățător al Legii, care a dorit să se justifice în fața lui Isus, întrebând: ,,Cine este 
aproapele meu ?" Puncte de referință sunt: Samariteanul, omul căzut între tâlhari. 
Un alt exemplu este „pilda fiului risipitor"; contextul îl reprezintă cârtelile fariseilor 
împotriva faptului că Isus stă la masă cu păcătoșii. 

- să stabilim modul în care s-au raportat ascultătorii la elementele pildei și cum au 
înțeles-o. De altfel, aceasta este exegeza textului. De exemplu, citind pilda 
Samariteanului observăm că preotul și levitul, reprezentanți ai preoțimii, se aflau 
în opoziție cu fariseii și rabinii, au trecut· pe lângă cel căzut. Un lucru de menționat 
este faptul că pentru farisei și rabini, milosteniile pentru săraci erau punctul forte. 
Prin aceasta arătau că își iubesc aproapele. Să observăm cum îl prinde Isus pe 
cărturar, când acesta urmărea firul acțiunii: atunci când reprezentanții preoțimii 
au trecut pe alături, el se gândea că aceasta era ceva de așteptat de la ei și că 
următorul care va trece, va fi un fariseu care va dovedi dragoste față de 
aproapele. Spre surprinderea lui, următorul era un samaritean. Prin pildă Isus 
expune prejudecățile și ura din inima cărturarului; el îi disprețuia pe reprezentanții 
preoțimii iar pe samariteni îi ura. 

- să traducem pilda în propriul nostru context; se poate încerca repovestirea ei în 
așa fel încât cu noile puncte de referință, ascultătorii de astăzi ai pildei să poată 
simți mânia sau bucuria trăită de primii ascultători. 

- pilda ilustrează un adevăr central. El se poate găsi în introducerea sau în concluzia 
pildei (de ex. în Luca 18: 9 „A mai spus...pentru a arăta că sunt unii care se încred 
în ei înșiși", iar în pilda „celor zece fecioare" din Matei 25:1-13, Domnul Isus ne 
avertizează în versetul final, să veghem).  

 Când este stabilit adevărul central, punctele secundare trebuie interpretate în măsura 
în care scot în evidență adevărul central. Ioan Gură de Aur spunea: ,,Pildele nu trebuie 
explicate cuvânt cu cuvânt, ci trebuie să căutăm scopul pentru care au fost spuse, iar scopul 
să-l culegem și să nu căutăm nimic mai mult". 
 Să nu facem dintr-o pildă, baza unei doctrine întregi; pildele ilustrează și conțin însăși 
adevărul, pot confirma o doctrină clar învățată sau să conțină o parte dintr-o doctrină. 
 Pildele pot avea mai multe interpretări; ele pot fi interpretate istoric, profetic sau 
spiritual. Atunci când se dau mai multe interpretări, aceastea nu trebuie să se contrazică. 
Interpretarea istorică privește întruparea, moartea și învierea Domnului Isus. Interpretarea 
profetică privește evenimentele viitoare, a doua venire a Domnului Isus, dar și alte 
evenimente escatologice. Interpretarea spirituală privește semnificația lor adânc sufletească. 
  Unele dintre pildele rostite de Domnul Isus au fost adresate ucenicilor, altele au fost 
adresate mulțimilor. În Matei sunt redate pildele Împărăției lui Dumnezeu; acestea au un 
caracter teocratic. Cele din Luca privesc morala, conduita, precum și harul lui Dumnezeu. 
 

PILDA SEMĂNĂTORULUI (Matei 13: 1-9 și 18-23). 
 
În această pildă, Domnul Isus prezintă o activitate comună a vieții: semănatul. Pe 

vremea respectivă existau două feluri de a semăna sămânța: semănatul în care erau folosite 
vitele și semănatul manual. Domnul Isus descrie aici semănatul manual și concentrează pilda 
asupra a ceea ce s-a întâmplat cu sămânța. 

Pilda ne prezintă patru situații În care s-a găsit sămânța și pământul. Aici găsim 
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interpretarea dată de însuși Domnul Isus. Punctele de referință sunt propovăduirea și 
auzirea Cuvântului, omul care-l ascultă; accentul este pus pe înțelegerea și neînțelegerea 
Cuvântului, dar și pe dușmanul Cuvântului, cu mijloacele folosite de el. Punctul de turnură ar 
putea fi căutat în ultimele trei categorii de pământ care nu se deosebesc la prima vedere; 
diferența se vede în timp. 

Sămânța este Cuvântul Împărăției. Semănătorul este Domnul Isus, la acea oră, dar și 
toți aceia care propovăduiesc Cuvântul. Cele patru feluri de pământ (pământul bătătorit, 
pământul stâncos, pământul spinos și pământul bun) se referă la inima omului care ascultă 
Cuvântul. Dușmanul Cuvântului este cel rău, întruchipat în pildă prin păsările răpitoare care 
fură sămânța. 

Acțiunea dușmanului este corelată și cu natura pământului în cauză; în prima 
categorie de pământ (cel bătătorit), cel rău poate lua ușor Cuvântul; în celelalte categorii de 
pământ, cel rău apelează la alte mijloace. 

 
Domnul Isus împarte pe ascultători în patru categorii distincte: 
1. Ascultătorii cu inimă tare și impenetrabilă, aceștia reprezintă calea bătătorită. La 

aceștia, sămânța Cuvântului rămâne la suprafață și este ușor răpită de păsări. Această pildă 
ne vorbește despre Împărăția lui Dumnezeu. Oamenii credeau că Isus va aduce Împărăția 
prin putere, dar El n-a folosit puterea militară pentru a aduce Împărăția lui Dumnezeu, ci a 
folosit predicarea Cuvântului, chemându-i pe oameni la pocăință și la credința în El. Isus 
aseamănă inimile celor care ascultă Cuvântul Său, cu cele patru categorii de pământ. Prima 
era pământul bătătorit. 

Pe un astfel de pământ, călcat de picioarele trecătorilor, nu s-a mai găsit loc pentru 
sămânță, care a fost astfel expusă păsărilor, care au venit și au mâncat-o. Un astfel de 
pământ reprezintă pe ascultătorii cu inima tare și impenetrabilă, unde sămânța Cuvântului 
rămâne la suprafață și este ușor răpită de duhurile rele. 

2. Pământul stâncos. 
Acesta este un pământ pe care cade sămânța, dar nu are unde să-și întindă rădăcinile. 

Acest pământ îi reprezintă pe credincioșii care au auzit Cuvântul lui Isus și s-au decis 
emoțional să-L urmeze, au avut un entuziasm superficial dar n-au permis Cuvântului să intre 
în adâncul ființei lor. Ei au fost mișcați temporar de Cuvântul lui Dumnezeu dar nu au fost 
convertiți în mod sincer. 

Aici întâlnim de două ori termenul „îndată”. El primește cuvântul îndată, dar când 
vine persecuția, necazul, îndată părăsește totul. În lupta practică a vieții de zi cu zi, toate 
emoțiile bune au plecat și când vin prigonirile, lepădarea este calea pe care o alege un astfel 
de om. 

3. Pământul spinos. 
Acesta este pământul unde Cuvântul cade între spini. El reprezintă pe ascultătorii care 

permit seminței să facă rod în inimile lor, dar fidelitatea față de Isus nu este absolută. Aici 
există trei piedici: grijile lumii, bogățiile și îngrijorările vieții. 

➢ grijile lumii; în original întâlnim termenul „bios" care se traduce prin „ale vieții"; 
acestea par normale, dar la un moment dat concentrează întreaga energie spre 
viața pământească, 

➢ bogățiile; sunt numite și „înșelăciunea bogățiilor"; atunci când omul reușește să-și 
asigure strictul necesar și se îndreaptă spre acumulări noi, și nu-și mai găsește 
mulțumirea, el ajunge să le pună pe primul loc în viața lui. 
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➢ plăcerile vieții; satisfacerea poftelor, îmbuibarea, sunt lucrurile care îneacă 
Cuvântul, trag sevă pentru ele, și nu lasă să crească sămânța care aduce rod. 

4. Pământul cel bun. 
Este singura categorie de pământ din care diavolul nu poate răpi sămânța. Ceea ce 

asigură încolțirea Cuvântului și creșterea lui spre rodire, este înțelegerea lui. Acest pământ îi 
reprezintă pe credincioșii care acceptă Cuvântul lui Dumnezeu cu sinceritate și aduc roade. 

În concluzie, pilda semănătorului vorbește de un singur fel de sămânță, dar despre 
patru feluri de pământ. Deși viața este în sămânță, nu în pământ, secerișul totuși atârnă, de 
natura pământului. În alte cuvinte, puterea vieții din sămânță, nu încalcă și nu anulează 
libertatea omului de a-și păstra inima bătătorită ca drumul, sau de a o păstra ca pământ 
stâncos sau spinos... Înțelegerea corectă a Cuvântului privitor la Împărăție este uneori șansa 
Împărăției în noi. 

 
PILDA CU SĂMÂNȚA (Marcu 4: 26-29). 
Este singura pildă pe care o găsim numai în Evanghelia după Marcu. Ea se aseamănă 

cu pilda semănătorului, deoarece prezintă sămânța, semănatul și recolta. 
În această pildă, semănătorul aruncă sămânța, dar nu face nimic mai mult: doar 

așteaptă. Aici este prezentată activitatea seminței; semănătorul nu controlează și nu 
înțelege ce se întâmplă, trece o perioadă de timp dintre semănat și recoltat, și în acest timp, 
sămânța încolțește și crește într-un fel misterios. 

Pilda reprezintă dezvoltarea Împărăției lui Dumnezeu în inima credinciosului, ca un 
rezultat al puterii Cuvântului lui Dumnezeu. 

Cei care Îl urmau pe Isus erau nerăbdători; ei așteptau ca Isus să aducă Împărăția așa 
cum anticipau ei. Dorința lor era aceea de a-L face rege, după ce a hrănit cinci mii de suflete 
în pustie; la fel, atunci când a intrat în Ierusalim. Isus le arată că El a adus Împărăția, dar 
lucrarea Lui este semănatul. 

Domnul Isus le-a spus că Împărăția constă în primirea seminței Cuvântului, și că 
primirea seminței depinde de natura solului, adică depinde de inima celui ce ascultă; 
Împărăția este în el. 

Se poate observa din pildă, că sămânța are o putere tainică în ceea ce privește 
pătrunderea în inimă, în ceea ce privește lucrarea lăuntrică: acolo se produce pocăința și 
nașterea din nou. De asemenea, rezultatul Cuvântului este creșterea spirituală, care este o 
dovadă că în inima credinciosului s-a instalat împărăția lui Dumnezeu. 

Această creștere este treptată: un fir, un spic și grâu deplin în spic, ele simbolizând 
creșterea progresivă a omului spiritual. 

Observăm că scopul pentru care a fost semănată sămânța, este recolta. Când lanul 
este copt, se trece la recoltare. Aici recolta simbolizează venirea judecății lui Dumnezeu, 
vers. 29 este o reflecție a cuvântului evreiesc din Ioel 3: 13 

Pilda ne arată că totul trebuie să meargă spre un final binecuvântat. Dacă vorbim 
despre un final inevitabil la cei păcătoși: judecata și osânda veșnică; în același timp putem 
vorbi cu siguranță de un final binecuvântat la cei care au crescut în Domnul și anume 
secerișul, atunci când se numără roadele. Atunci se va face socoteala recoltei, cât a rodit 
fiecare și conform rodniciei, va fi răsplătit. 
 

PILDA NEGHINEI (Matei 13:24-30 și 36-43). 
Neghina a fost numită în acel timp, ,,Salvum tenulentum", și era un fel de iarbă 
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comună în Orient. Semințe din această plantă s-au găsit în morminte egiptene vechi de peste 
4.000 de ani. Neghina era un fel de grâu degenerat. Rabinii spuneau că înainte de potop, 
pământul a fost vinovat de imoralitate și în lanul de grâu au crescut aceste plante și l-au 
degenerat. Era ca o ciupercă între semințele de grâu. Fiind otrăvitoare, trebuia separată de 
grâu; altfel grâul nu ar fi putut fi folosit. 

În Orient, oamenii se răzbunau asupra unui vrăjmaș, și împrăștiau în ogorul proaspăt 
semănat cu grâu semințele unor buruieni dăunătoare care în timpul creșterii se asemănau 
cu grâul, acest fapt făcând să scadă valoarea recoltei, aducând proprietarului ogorului, 
necazuri și pierdere. 

În această pildă ni se vorbește despre semănat și seceriș, și apare perioada de 
inactivitate între acestea două, ceva asemănător cu ceea ce am întâlnit în pilda cu sămânța. 
Diferența este că în perioada de inactivitate, apare o acțiune a celui rău, care vine și 
seamănă sămânța neghinei în ogorul cu grâu. Neghina fiind otrăvitoare, aducea o mare 
problemă, când, după câteva luni, plantele au crescut și slujitorii au vrut să treacă la 
smulgerea neghinei, ca să țină grâul curat; apare aici o altă problemă și anume această 
operație dăuna grâului, neghina fiind împrăștiată prin grâu. Fermierul a spus că ele trebuie 
să crească împreună până la seceriș. Abia la seceriș se va face separarea, neghina va fi arsă, 
iar grâul va fi strâns în grânare. 

Pilda neghinei pune accentul pe faptul că există doi semănători și două feluri de 
sămânță, care pot fi semănate în același pământ, dar și faptul că există două destine pentru 
cele două feluri de rod. 

Tâlcuirea pildei este dată ucenicilor ca și în cazul pildei semănătorului, se identifică 
punctele de referință ale pildei: cel ce seamănă sămânța bună este Fiul Omului, țarina este 
lumea, sămânța bună sunt fii Împărăției, neghina reprezintă pe fiii celui rău, vrăjmașul care 
seamănă neghina este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. 

Despre fii Împărăției ni se spun următoarele lucruri: ei sunt sămânța semănată de 
semănător (vers. 37-38), Dumnezeu este Tatăl lor și vor avea o relație specială tată-fiu (vers. 
43), ei vor fi numiți neprihăniți (vers. 43), vor străluci ca soarele (vers. 43, asemănător celui 
din Daniel 12: 2-3). 

Despre fiii celui rău ni se spune că: sunt sămânța diavolului (vers. 38-39), sunt cei ce 
fac răul (termenul grecesc tradus prin „rău", nu înseamnă rău în general, ci mai degrabă 
josnicie, neascultare de legea lui Dumnezeu), destinul lor va fi cuptorul aprins. Conceptul 
iudaic al timpului era că noi trăim într-o epocă păcătoasă, apoi Dumnezeu va judeca această 
epocă și va exista o epocă nouă: 

Epoca veche - judecata - epoca nouă. 
În concepția lui Isus și a lui Pavel, lucrurile stau altfel. În concepția lor, creștinul 

trăiește concomitent în două epoci: până la cruce există doar epoca veche; de la cruce și 
până la a doua venire lui Hristos, epoca veche și epoca nouă se suprapun, iar de la a doua 
venire, va exista doar epoca nouă. 

Chiar dacă epoca nouă a venit odată cu Isus, epoca veche încă nu și-a încetat 
existența, de aceea mai apare și neghina, și crește odată cu grâul. 

Iudeii susțineau că nu pot exista și grâul și neghina când va veni Împărăția lui 
Dumnezeu, și această pildă era greu de înțeles pentru ei. Împărăția lui Dumnezeu este în 
lumea noastră, și de aceea noi trăim în două epoci: cea veche și cea nouă. Ele vor continua 
să coexiste până la a doua venire. În prezent suntem în Împărăția lui Dumnezeu, dar trăim și 
în epoca veche. Aceasta se va sfârși odată cu a doua venire. 
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Interpretarea acestei pilde este focalizată asupra secerișului și lucrul acesta ne este 
indicat prin proporțiile din text (vers. 40-43). Imaginea pe care Domnul Isus o realizează prin 
interpretarea pildei, dacă privim în ea, avem impresia că în țarina lumii, pe care o numim 
societatea umană, au fost semănate două feluri de sămânță, adică două feluri de oameni, de 
la început. 

Secerișul va scoate la iveală destinul fiilor Împărăției și al fiilor celui rău, care au fost 
semănați de la început ca „fii ai Împărăției" și „fii ai celui rău". 

În decursul anilor, Biserica a folosit această pildă de multe ori greșit, atunci când 
spunea că ea învață că Domnul Isus nu permite disciplinarea membrilor. Aici nu ni se spune 
ceva despre a smulge sau a nu smulge pe necredincioși din Biserică. Nu există nici un fel de 
contradicție cu învățătura despre disciplină, pe care a clarificat-o apostolul Pavel în scrierile 
sale. Domnul Isus spune clar: ,,Ogorul este lumea". Unii creștini au interpretat această pildă 
că ei trebuie să smulgă neghina din lume cu forța, dar Isus spune că acest lucru se va 
întâmpla la venirea Lui. 

William MacDonald, comentând afirmațiile unora care interpretează pilda în mod 
eronat, potrivit căreia oamenii nelegiuiți trebuie tolerați în biserica locală, el afirmă: ,,Nu 
uitați că ogorul (țarina) este lumea nu Biserica. Bisericilor locale li se poruncește expres să 
scoată din cadrul părtășiei lor pe toți cei vinovați de anumite forme de răutate (1 Corinteni 
5: 9-13)". 

Pilda ne învață că în forma ei de țarină, Împărăția cerurilor va cuprinde elementul 
autentic cât și falsul sau imitația, și că această stare va continua până la sfârșitul epocii, când 
mesagerii lui Dumnezeu îi vor îndepărta pe cei falși de cei adevărați. 
 

PILDA GRĂUNTELUI DE MUȘTAR (Matei 13: 31-32). 
Planta respectivă se numește ,,Brassica nigra", muștarul negru, și are grăunțe foarte 

mici (cca. 1 mm diametru), flori galbene cu patru petale care atrag sticleții. Expresia micimii 
seminței de muștar a devenit proverbială în acea vreme. Rabinii o foloseau adeseori pentru 
a descrie o cantitate infimă, și anume pentru a descrie mărimea stropului de sânge, etc. 
Însuși Domnul Isus a folosit această expresie în Matei 17:20, atunci când a vorbit despre 
„credința cât un grăunte de muștar”. 

Femeile din Orient foloseau muștarul negru la bucătărie pentru copt, primăvara 
foloseau frunzele tinere pentru salată iar când semințele se maturizau, erau întrebuințate ca 
și condiment sau ca și colorant. De asemenea, amestecau semințele și făceau turte pentru 
calmarea durerilor; uleiul extras din ele era un bun laxativ. 

Această pildă are diferite interpretări, unele dintre acestea fiind diametral opuse. 
Concepția negativistă. 
Potrivit acesteia, Biserica a căpătat un caracter lumesc, permițând să se așeze tot felul 

de duhuri rele cu învățături false. 
W. W. Wiersbe, apelând la unele explicații din pildele anterioare, arată că păsările din 

pilda semănătorului îl reprezintă pe satan; copacul este un simbol al unei puteri a lumii. El 
afirmă că toate acestea învață creșterea anormală a Împărăției în care satan lucrează. 
Creștinătatea a devenit o putere mondială cu o organizare complexă, care se poate lăuda cu 
posesiunile ei materiale și cu influențe politice. 

Altă interpretare este aceea că Biserica în comparație cu puterile și împărățiile lumii, 
este ca sămânța de muștar, mică, neînsemnată și fără putere. Biserica a fost întotdeauna 
ținta batjocurilor, disprețului, prigoanei, a martirajului din pricina Numelui lui Isus Hristos. 
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Dar cu toate acestea, Împărăția lui Dumnezeu a crescut vertiginos. Cuvântul lui Dumnezeu 
pătrunde adânc în lume, crește ca în Biserică și poate găsi oricine adăpost. 

A treia interpretare este aceea că grăuntele reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu, care 
odată semănat, crește, se dezvoltă, formând ramuri. Bisericile și congregațiile religioase își 
găsesc locul în ramurile lui.  

În Evanghelia după Marcu 4: 30, ni se spune că aceasta este o pildă care vorbește 
despre Împărăția lui Dumnezeu. Aici este arătată creșterea rapidă a Bisericii Sale care 
reprezintă pe pământ un aspect al Împărăției lui Dumnezeu. Vedem aici manifestarea puterii 
exterioare în ceea ce privește extinderea Bisericii, cu cele trei caracteristici: 

➢ început modest; Isus cucerește prin Cuvântul său toată lumea, 
➢ vitalitate: chiar dacă grăuntele este mic și poate fi distrus ușor, el rămâne și se 

dezvoltă în ciuda condițiilor vitrege; 
➢ influență: oferă protecție pentru cei ce vor să se adăpostească la umbra lui. 
Ioan Gură de Aur spunea că prin această pildă, Hristos a vrut să dea o dovadă de 

măreție. Așa va fi cu predicarea Evangheliei. Ucenicii au fost slabi și totuși predica lor s-a 
întins pe toată suprafața pământului, pentru că mare este puterea ei". 

Potrivit lui William MacDonald „Împărăția a devenit un cuib pentru Satan și agenții 
săi. Astăzi sub umbrela creștinătății se ascund sisteme care-L resping categoric pe Hristos, 
cum ar fi: Unitarianismul, Studenții creștini, mormonismul, martorii lui Iehova, etc. ” 
 

PILDA ALUATULUI (Matei 13: 33). 
Aluatul este o îngrămădire de fermenți care lucrează în ascuns transformând întreaga 

frământătură. Pâinea era un aliment de bază în acea vreme, iar pentru a face pâine nu se 
folosea drojdia proaspătă, ci se făcea un aluat de casă, pe care-l amestecau cu noul conținut. 
În pildă ni se spune că femeia a împărțit făina în trei părți egale, trei măsuri. În limba greacă 
pentru măsură era termenul „seah”, iar la plural era "sata". Trei sata erau egale cu o efă. 
Capacitatea unei efe era diferită dar era o unitate de măsură foarte folosită. Făina aceasta 
era de ajuns să hrănească 100 de persoane. Era foarte obișnuit ca o femeie să folosească trei 
sata sau o efă (Geneza 18:6; Judecători 6:18; l Samuel 1:24). Pentru mulți, este semnificativ 
faptul că făina a fost împărțită în trei; unii consideră că acestea reprezintă duhul, sufletul și 
trupul omului. Alții cred că este vorba despre omenirea întreagă care se trage din Sem, Ham 
și Iafet. În sfârșit, alții consideră că aici este vorba despre puterea Sfintei Treimi. Se pare că 
totuși aici este vorba despre o simplă obișnuință sau practică a vieții. 

În privința aluatului din pildă, există interpretări diferite. După unii, aluatul ilustrează 
dezvoltarea interioară a învățăturii greșite. Aluatul reprezintă simbolul concepției care 
invadează creștinătatea și atrage judecata asupra ei. 

Warren W. Wiersbe, adept al acestei poziții, arată că plămădeala este un simbol al 
răului, ea trebuia îndepărtată din casa evreilor în timpul Paștelui (Exod 12:15-19), era 
exclusă din jertfe (Exod 34:35), cu excepția pâinilor folosite la Cincizecime (Levetic 23:15-21). 
Isus a folosit dospeala pentru a descrie ipocrizia (Luca 12:1), învățătura greșită (Matei 16:6-
12), compromisul lumesc (Matei 22:16-21) 

Noi trebuie să ne ferim de a considera drept dogmă semnificația ce i se dă pentru 
moment unui lucru, deoarece același lucru poate să aibă semnificații complet opuse: 

➢ Domnul Isus este și Mare Preot și miel de jertfă, 
➢ Mantaua lui Ilie reprezintă puterea Duhului Sfânt, în timp ce haina lăsată de orbul 

Bartimeu, reprezintă firea pământească, 
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➢ Apa reprezintă lumea, popoarele, dar mai simbolizează Cuvântul și pe Duhul Sfânt,  
➢ Focul simbolizează curățire dar și pedeapsă, 
➢ Leul îl reprezintă pe Domnul Isus, dar și pe diavolul. 
 
La fel este și cu aluatul, chiar dacă este simbolul păcatului, vedem în Levetic 23:15-21, 

că existau anumite jertfe cu aluat; aici aluatul are altă semnificație, reprezentând puterea 
lăuntrică de transformare. Ioan Gură de Aur spunea: ,,După cum puțin aluat, spune Hristos 
ucenicilor Săi, a făcut ca faina cea multă să se prefacă în aluat, tot așa și voi veți transforma 
întreaga lume". 

N. Moldoveanu spune că de astă dată Domnul Isus ni-l dă ca icoană a adevărului. Așa 
este Împărăția lui Dumnezeu: unde pătrunde, transformă totul după felul ei de a fi; aluatul 
face unitate în plămădeală, contopind toate firișoarele de făină în pâine gustoasă, și 
Împărăția cerurilor produce unitate într-o singură inimă și în mijlocul credincioșilor. 

E. White arată că aluatul ascuns în făină, lucrează în mod invizibil, ca să prindă 
întreaga frământătură în procesul lui de creștere; tot astfel, aluatul adevărului lucrează în 
mod tainic, în mod liniștit și continuu, ca să transforme lăuntrul nostru. 

În pilda grăuntelui de muștar am văzut puterea Cuvântului manifestată prin creșterea 
Bisericii în exterior; în această pildă vedem puterea Cuvântului prin creșterea Bisericii în 
interior, în inima credincioșilor. Trandafir Șandru spune că în această pildă vedem trei lucruri 
sau trei elemente: 

➢ viața și vitalitatea lăuntrică a creștinului,  
➢ activitatea tainică a lucrării lui Dumnezeu, 
➢ misterul transformărilor și rezultatele nașterii din nou, prin care credinciosul 

devine o făptură nouă. 
Aceste două pilde scot în evidență o altă față a Împărăției lui Dumnezeu: în una, 

germinarea unei semințe, iar în alta, procesul de înmulțire a bacteriilor din aluat, viața din 
sămânță, viața din aluat cuprind viața noastră întreagă și pun stăpânire pe tot ceea ce 
suntem și ce facem. 
 

PILDA COMORII ASCUNSE (Matei 13: 44) 
În acele vremuri nu existau bănci sau C.E.C.-uri, și era ceva obișnuit ca oamenii să-și 

îngroape comorile în pământ. În unele cazuri, omul murea, și nimeni nu mai știa unde a 
ascuns comoara. Aceasta se întâmpla adeseori deoarece erau multe războaie iar oamenii 
mureau prematur. 

Pilda aceasta ne relatează faptul că un om a găsit o astfel de comoară, era fericit și și-
a făcut un plan: a ascuns-o din nou pentru că nu avea dreptul de a revendica respectiva 
comoară, fiindcă pământul cu pricina nu era al lui. Legea iudaică spunea: ,,Dacă un om 
găsește o comoară pe câmp, comoara va fi a lui dacă cumpără tot lanul acela în care a găsit-
o”. Legea mai menționa că dacă găsește o comoară îngropată în pământ, comoara îi 
aparținea dacă dovedea că pământul este al lui. Legea spunea că dacă cumperi un măr, vei 
avea tot ce este în fruct, chiar și viermele. 

Și acestei pilde i se dau interpretări diferite. Wiersbe este de părere că apelând la 
simbolismul Vechiului Testament, vom fi ajutați să interpretăm pilda. Comoara era națiunea 
Israel (Exod 19:5; Psalm 135:4), care a fost așezată în lume pentru a aduce glorie lui 
Dumnezeu, dar a dat greș. Ea a devenit o națiune ascunsă, o comoară ce n-a fost investită. 
Domnul Isus a dat tot ce a avut, ca să răscumpere lumea și să salveze națiunea (Ioan 11:51). 
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Este un viitor pentru Israel, când îl va așeza în gloriosul Său regat. 
În această pildă este scoasă în evidență, valoarea extraordinar de mare a Împărăției 

lui Dumnezeu, a mântuirii. Pilda ilustrează câteva aspecte ale Împărăției: 
- în primul rând, Împărăția este o valoare ce-ți produce bucurie. Cine găsește 

Împărăția lui Dumnezeu, găsește o comoară ce aduce bucurie. Împărăția nu îl face pe om 
sărac ci bogat și bucuros, aici pe pământ dar și în cer; 

- în al doilea rând, Împărăția este ascunsă, nu izbește privirile. Nu toți oamenii au 
văzut comoara în ogor; tot așa mulți oameni nu văd Împărăția lui Dumnezeu în Hristos. 
Ucenicii erau ca omul care a găsit comoara, ei care au recunoscut că Domnul Isus a adus 
Împărăția împreună cu El; 

- în al treilea rând, Împărăția este veșnică. Omul vinde tot ca să cumpere țarina, 
deoarece în ea a găsit comoara. Valoarea Împărăției este dincolo de orice calcul. Cel care 
dorește să aibă Împărăția, renunță la orice: la avere, la prieteni, chiar și la viață, face orice 
sacrificiu ca să obțină comoara. 

Această pildă subliniază responsabilitatea noastră în a căuta comoara și a da totul 
pentru a o avea. Acela care este gata să vândă tot ce are, o va avea cu siguranță. Dacă ceva 
se interpune între om și Hristos, acela nu poate fi ucenicul lui, deci dacă Împărăția nu întrece 
în valoare tot ce are el, nu o va avea. 

William MacDonald spune: ,,Domnul Isus este omul, comoara reprezintă rămășița 
evlavioasă de iudei credincioși, cei care existau pe vremea Domnului Isus, când își desfășura 
lucrarea Sa pe pământ, și care vor exista după răpirea Bisericii (Psalmul 135: 4). Iudeii 
ascunși în țarină, în sensul că sunt împrăștiați în toată lumea, și nu știe, într-un sens, nimeni 
de ei. Isus a descoperit comoara mergând la cruce pentru a da tot ce avea, pentru a cumpăra 
lumea (2 Cor. 5: 19)". 

Despre faptul că omul renunță la tot ce are pentru a-L găsi pe Hristos, el spune că 
această interpretare încalcă doctrina harului, care afirmă că mântuirea se dă fără plată. A 
vinde tot înseamnă că inima omului trebuie mutată de la alte interese, la cel suprem - 
Hristos (Romani 12:12). 

Potrivit lui Fireza, Împărăția lui Dumnezeu, pentru mulți este o comoară ascunsă. Cei 
care o găsesc și o prețuiesc, sunt fericiți. Mai fericiți sunt aceia care renunță la tot ce au, 
pentru a o dobândi. 
 

PILDA MĂRGĂRITARULUI (Mat. 13: 45-46) 
Pilda aceasta ne vorbește despre un negustor înțelept care călătorește căutând perle 

frumoase; atunci când găsește o perlă a cărei valoare le întrece pe toate celelalte, 
negustorul vinde tot ce are, ca să cumpere această perlă unică. 

Perla era cea mai mare valoare, în Iudeea (Matei 7:6); era greu de obținut. Perlele 
sunt produse de către scoici. Acestea (scoicile) se găseau în Marea Roșie, în Golful Persic și în 
Oceanul Indian. 

Origen spune că existau mai multe mărgăritare care se scoteau din pământ și din 
mare. La indieni, ele se scoteau din pământ, și erau bune pentru peceți, inele sau coliere. În 
Marea Roșie, ele erau de culoare albă, ca un argint curat, luceau în nuanțe de verde-deschis, 
și aveau fața rotundă. În Britannia, aveau o culoare aurie mată, iar în Bosfor, perlele se 
formează în scoica obișnuită, într-o pastă propriu-zisă aflată în scoici. 

Se spune despre Cleopatra că avea o singură perlă care valora 25.000.000 de dinari, 
iar un om muncea o zi pentru un dinar; perla Cleopatrei era una dintre cele mai valoroase 
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perle din antichitate. 
S-au dat acestei pilde, diferite interpretări. Perla reprezintă Biserica. Ca și perla, ea 

este produsul suferinței. Nimeni nu poate să vadă cum se produce perla, deoarece ea este 
ascunsă în cochilia unei scoici, sub apă. Se spune că perla este produsul unui organism viu în 
scoicile unor moluște (stridii) care trăiesc în mări și oceane, așa cum nu este cazul la nici o 
piatră prețioasă. Ea este produsă ca rezultat al suferinței stridiei, care înconjoară cu diferite 
substanțe, un fir de nisip care a pătruns în ea, în felul acesta se formează în timp, o perlă. 

Origen afirmă că Împărăția lui Dumnezeu este comparată cu ceva de mare preț. De 
asemenea, și Ioan Gură de Aur spune: ,,Cuvântul lui Dumnezeu este ceva de mare preț, să ne 
depărtăm de cele lumești cu bucurie" 

Pilda ne arată că Împărăția este o valoare incomensurabilă, și dacă cineva vrea să o 
aibă, trebuie să fie gata să sacrifice totul. Valoarea ei depășește cele mai bogate comori de 
mărgăritare. 

B. Fărăgău spune: ,,În lumina promisiunilor vechi-testamentele, Fiul lui David era cea 
mai mare comoară, și cel mai de preț mărgăritar pe care Israelul ar fi putut să îl aibă. Lucrul 
acesta era adevărat nu numai pentru Israel, ci pentru întreaga omenire, deoarece în Fiul lui 
David erau investite toate promisiunile lui Dumnezeu” 

Cel care înțelege valoarea mărgăritarului de mare preț, se duce și vinde tot ce are și 
cumpără mărgăritarul. 

Freza este de părere că mărgăritarul de o extraordinară valoare reprezintă Împărăția 
lui Dumnezeu. Mulți află mărgăritarul prețios, dar nu știu cum să intre în posesia lui. O mare 
întârziere în câștigarea mărgăritarului, poate fi ireparabilă. 
 

PILDA NĂVODULUI (Matei 13:47-50). 
Pescuitul era o ocupație importantă în acele vremuri, la Marea Galileii. În această 

pildă Domnul Isus relatează o acțiune de pescuire. Existau două metode sau două moduri de 
folosire a năvodului. Acesta era purtat între două corăbii, sau era cu un capăt fixat pe țărm, 
iar corabia se depărta într-un semicerc întorcându-se iarăși la țărm. Când adunau năvodul pe 
țărm, se făcea sortarea peștilor; unii era considerați necurați de către iudei (Levetic 11:9-12)  
de aceea erau aruncați sau se foloseau ca îngrășământ; alții erau prea mici și erau aruncați în 
mare, iar cei buni erau adunați în coșuri. 

Pilda năvodului încheie lista celor șapte pilde cu privire la Împărăție, pilde cuprinse în 
Matei 13. 

Origen folosește această pildă și arată că năvodul este Scriptura. Împărăția cerurilor  
este asemănată cu felul în care se împletesc năvoadele. Scripturile sunt întrețesute cu 
gânduri deosebite și diferite, cu idei vechi și cu idei noi. După cum peștii prinși în năvod sunt 
descoperiți odată într-un colț al năvodului, altădată în alt colț, fiecare pe lângă ochiul pe 
unde a intrat, tot așa este cu cei prinși în năvoadele Scripturii, unii au fost prinși de 
împlinirea profetică a lui Isaia, într-unul sau într-altul din textele lui Ieremia sau Daniel, alții 
cuceriți de cuvintele legii, alții de Evanghelii, alții de scrierile apostolilor. Năvodul aruncat în 
mare, în viața oamenilor lumii întregi, frământată de valuri, izbiți de ele dintr-o parte în alta. 
Tot felul de pești - chemarea popoarelor din orice neam. Acest afară este cuptorul cu foc. 

G.B.V. arată că în Habacuc 1:14-15, oamenii sunt comparați cu peștii mării, marea 
înfățișează lumea, năvodul reprezintă Evanghelia Împărăției, sfârșitul veacului nu este 
sfârșitul perioadei de har a bisericii, ci a perioadei judecății din Necazul cel Mare. Acum se 
vestește Evanghelia harului, după răpirea Bisericii se va vesti Evanghelia Împărăției. 
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E. White arată că aruncarea năvodului reprezintă predicarea Evangheliei, și aceasta 
aduce în Biserică și buni și răi. Când se termină lucrarea Evangheliei, se va face judecată 
(selectarea dintre bun și rău). 

Trandafir Șandru interpretează că năvodul reprezintă Biserica. Biserica numai 
reprezintă dar încă nu este Împărăția lui Dumnezeu. Amestecul din Biserică este o realitate 
tristă. Pescarii în prima etapă reprezintă Biserica, în a doua - pe îngerii care vor face 
despărțirea celor buni de cei răi. 

În concluzie, pilda ne atrage atenția că nu tot ce se prinde în năvodul Împărăției, va 
ajunge în ea, după cum nu orice sămânță aruncată în pământ, ajunge să rodească, deși este 
sămânța Împărăției. Un lucru este clar: năvodul nu se risipește, ci tot ce nu este bun în el. La 
sfârșitul veacului, se va face selecția, când îngerii vor face separarea. 

William MacDonald spune că timpul este vremea necazului cel mare, pescarii sunt 
îngerii, peștii buni sunt cei neprihăniți dintre evrei și neamuri, peștii răi sunt cei nelegiuiți, 
adică necredincioșii din toate neamurile. Judecata este cea de la începutul mileniului. 

Versetul 52 este un verset dificil la prima vedere, greu de înțeles. El vine la sfârșitul 
acestui ciclu de pilde despre Împărăția cerurilor. 

Vistieria gospodarului este inima acestuia, în care adună comorile Cuvântului înțeles, 
iar lucrurile privitoare la Împărăție, țin de lucrurile vechi și de lucrurile noi. Împărăția ține de 
lucrurile vechi, planul lui Dumnezeu revelat în Vechiul Testament, ucenicii știau deoarece au 
auzit de el. Împărăția cerurilor înseamnă și lucruri noi, pe acestea le-a adus Isus prin 
întruparea Sa și le propovăduia acum. Isus a afirmat că odată cu venirea Lui s-a inaugurat 
ceva nou. ,,din zilele lui Ioan Botezătorul, Împărăția cerurilor se ia cu năvală..." (Matei 11:12-
13). 

Ridderbos afirmă că ,,Domnul Isus nu începe cu lucrurile vechi ci cu lucrurile noi, 
deoarece lucrurile noi trebuie interpretate în lumina celor vechi, și lucrurile vechi sunt 
înțelese corect numai în lumina lucrurilor noi". 

Cărturarii au început ca un grup sub conducerea lui Ezra, și scopul lor era acela de a 
conserva Legea, de a o studia, și de a explica adevărul în viața de zi cu zi. În acest context, 
Domnul Isus se referă la ucenicii Săi, care au învățat adevărul despre Împărăția lui 
Dumnezeu, de la El. Acești cărturari învață Legea lui Hristos, a Împărăției lui Dumnezeu. 
Acest adevăr este și vechi și nou; nou este că venirea lui Mesia a fost descoperită, și vechi 
este în legătură cu taina Împărăției, era știut de la întemeierea lumii. 

R. Frend spune. ,,Adevărul adus de Hristos este vechi, era în mintea lui Dumnezeu 
înainte de facerea lumii, dar este nou pentru că Isus a adus o revelație completă". 

 
A doua serie de pilde au fost rostite între praznicul dedicării și intrarea Sa triumfală în 

Ierusalim. Prima serie arată realitățile cerești în simboluri, și necesită tălmăcire. 
Pildele din a doua serie nu sunt simbolice, ele sunt tipice și ne dau exemple, de aceea 

ele pot fi înțelese cu ușurință; ele sunt practice. 
 

PILDA SAMARITEANULUI MILOSTIV (Luca 10:25-37) 
Contextul în care a fost rostită această pildă, ne prezintă un învățător al Legii, venit la 

Isus ca să-L ispitească (vers. 25) și să-l testeze. Nu știm dacă întrebarea lui a avut un scop rău 
sau voia în mod sincer să audă interpretarea lui Isus. Verbul folosit, în limba greacă 
(ekpeirazin - a testa) are înțeles ispititor, totuși rău, și se mai găsește în Matei 4:7, Luca 4:12; 
1 Corinteni 10:19. Scopul învățătorului Legii era să-L prindă pe Isus cu vorba, aceasta era 
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specialitatea lor. De altfel, învățătorul Legii era un specialist în legile iudeilor. El a întrebat: 
,,Ce trebuie să fac pentru a ..?" Verbul „a face" este la aorist, ceea ce înseamnă „care este 
lucrul pe care trebuie să-l fac? Ce jertfe trebuie să aduc? Ce fapte?" 

Învățătorul Legii avea o înțelegere greșită că viața veșnică cere fapte bune, de fapt era 
o idee răspândită în vremea aceea la iudei, de aceea el pune aceste întrebări. El nu avea 
conceptul vinovăției sau a păcatului în persoana lui. Domnul Isus i-a arătat Scriptura 
(versetul 26), la care învățătorul răspunde combinând două versete (Deuteronom 6:5 și 
Levetic 19:18). Isus laudă răspunsul lui, dar a încercat să-i arate că nici un om nu poate să 
aibă o dragoste perfectă față de Dumnezeu, și față de aproapele său. Învățătorul credea că 
poate să obțină viața veșnică prin fapte, și trebuia să înțeleagă că niciodată nu va putea 
împlini cerințele Legii, acesta era miezul, esența pildei Samariteanului, imposibilitatea 
câștigării mântuirii prin fapte. 

Învățătorul, ca să se îndreptățească pe sine, pune o altă întrebare: ,,Cine este 
aproapele meu?" El știa că nu poate iubi pe toți oamenii la fel și încerca să-și ascundă 
sentimentul de vinovăție pe care-l avea. Iudeii credeau că această poruncă se referea numai 
la iudei. 

Deseori, pilda aceasta este folosită ca o imagine a lui Hristos „Samariteanul cel bun", 
și este o aplicare corectă, deoarece nimeni n-a luat asupra lui necazurile și nenorocirile 
oamenilor și a îngrijit de nevoile lor. Pentru noi, lecția este că trebuie să ne asemănăm cu 
acest Samaritean milos, dragostea noastră să se arate în acțiune care să ne și coste. 

În sensul acesta, Iosif Trifa spunea: ,,Fiecare creștin adevărat trebuie să fie un 
samaritean milos pentru durerile, lipsurile și rănile trupești și sufletești ale aproapelui" 

Această pildă a fost și este alegorizată, căutându-se pentru fiecare element al ei, un 
corespondent. Tâlcuirea ei obișnuită, este aceea că omul căzut între tâlhari reprezintă 
omenirea căzută în robia păcatului și a morții, preotul și levitul arată neputința legii de a 
ajuta omenirea să scape din nenorocirea în care se află; Samariteanul milos îl reprezintă pe 
Isus Hristos, hanul este Biserica vie; cei doi lei simbolizează. Vechiul Testament și Noul 
Testament, etc. 

Mulți au alegorizat-o încercând să folosească aceste elemente ale pildei, bunăoară 
Augustin a găsit 12 alegorii în această pildă, mergând până la extremă. 

Din relatarea făcută de Domnul Isus, explicația pildei se află în finalul ei: „Tu du-te de 
fă și tu la fel”. Verbul folosit aici în originalul grecesc este la un prezent continuu, tradus prin 
"du-te". 

Elementele pildei, acele puncte de referință, sunt: omul căzut între tâlhari și 
Samariteanul. Celelalte elemente contribuie la crearea specificului ei. Drumul de la Ierusalim 
la Ierihon, este de aproximativ 28 Km. Ierusalimul este la o înălțime de 2.500 de picioare față 
de nivelul mării, Ierihonul este la 770 de picioare sub nivelul mării, deci pe o distanță de 28 
de Km. Se coboară mai mult de 1000 de metri. Era un drum primejdios și trecea prin munți. 

Omul căzut între tâlhari era ocolit pe rând, de preot (care avea responsabilitatea în 
ceea ce privește închinarea la Templu și avea o mare răspundere față de semenul său), apoi 
de levit, care era un asistent al preotului, însărcinat și el cu o slujbă spirituală. De la amândoi 
se aștepta să intervină în ajutorarea celui căzut, dar fiecare a trecut fără să-l ajute. În acele 
vremuri, mulți preoți și leviți locuiau la Ierihon și călătoria era un lucru obișnuit. Ei au trecut 
pe lângă cel căzut, datorită faptului că nu știau dacă este iudeu sau păgân, mort sau viu. 
Dacă acesta era mort și ei îl atingeau, prin aceasta se spurcau; neștiind cine era, ei nu se 
simțeau datori să se oprească. 
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Samariteanul prezentat de Domnul Isus, nu s-a gândit la apartenența etnică a acestui 
om, nici la starea în care se găsea în acel moment, ci la nevoia lui. Văzând nevoia, a fost 
mișcat. De aceea el s-a implicat în a-l ajuta, asumându-și toate riscurile la care se expunea, a 
îngrijit de el turnându-i untdelemn pe răni și ducându-l la han apoi a plătit pentru el doi 
dinari (bani suficienți pentru 24 de nopți de cazare la han). Tot ceea ce a făcut Samariteanul, 
a fost apreciat de Domnul Isus, arătând bunătatea acestuia, care și-a manifestat dragostea 
față de aproapele său. 

B. Graham spune: ,,Dacă vreți să cunoașteți măsura dragostei voastre pentru 
Dumnezeu, observați care vă este dragostea pentru aproapele". 

Mesajul pildei este acela de a ne învăța mărinimia și dragostea pentru aproapele 
nostru. Trandafir Șandru subliniază că în lumina pildei, ne putem vedea pe noi înșine cum ne 
comportăm în viața de zi cu zi: 

➢ dacă ocolim pe cel care are nevoie de ajutorul nostru, trecând pe cealaltă parte a 
drumului,  

➢ dacă evităm contactul personal cu cel care are nevoie de ajutorul nostru 
➢ dacă ne închidem în eu-l nostru și ne vedem de treburile noastre, nepăsători de 

nevoile aproapelui nostru. 
 

PRIETENUL DE LA MIEZUL NOPȚII (Luca 11: 5-8) 
În capitolul 11, la cererea ucenicilor, Domnul Isus le dă modelul de rugăciune „Tatăl 

nostru", și apoi ca să accentueze importanța rugăciunii și felul în care ea trebuie făcută, le-a 
prezentat o pildă. În ea este prezentat un om care avea un prieten ce era într-o călătorie 
lungă și s-a oprit la casa lui, noaptea târziu. Omul nu se aștepta să-i vină prietenul tocmai 
acum. 

A călători noaptea, în acele vremuri era ceva obișnuit în Orientul Mijlociu, din cauza 
căldurii excesive din timpul zilei. Cel care călătorea nu avea cum să-și anunțe sosirea. A fi 
ospitalier era caracteristic acelor vremuri, dar neavând de mâncare în casa lui, s-a dus la 
vecinul lui să-i ceară trei pâini, și-i spune pentru ce-i trebuiau. Vecinul a refuzat să-i dea 
pâine, pe motiv că era noaptea, târziu și el era în pat cu copiii lui, aceasta însemna să-și 
deranjeze toată casa. Pe atunci, casa evreiască avea o încăpere cu două nivele: în partea de 
sus dormeau oamenii cu copiii, iar în partea de jos, erau animalele; în timpul nopții ușa era 
închisă cu o bucată de lemn. 

Ca să-i dea pâine, fiindcă era în pat, trebuia să-i deranjeze pe toți cei prezenți (chiar și 
animalele), să mute drugul de lemn, și asta presupunea un mare deranj. Deci Domnul Isus 
subliniază: „chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuși pentru 
stăruința lui supărătoare, tot se va scula și-i va da tot ce-i trebuie". Omul a primit pâini, este 
foarte clar, datorită stăruinței lui. 

Mesajul pildei este că la Dumnezeu putem veni cu problemele noastre în orice vreme, 
fie ele de ordin material sau spiritual, să nu renunțăm la cererea noastră dacă nu este 
rezolvată din primul moment. Pilda ne arată îndrăzneala de a cere și a persevera în 
rugăciune. 

Ioan Gură de Aur spunea: ,,Te învață să te rogi într-una și să nu cazi de toropeală. Și 
chiar dacă n-ai căpătat ce ceri, stăruie până la capăt". 

Sunt subliniate două lucruri despre această rugăciune, și anume: (1) prietenia care 
există între ei, și (2) cererea a venit dintr-o mare necesitate. 

De aici putem învăța că rugăciunile noastre vor primi răspuns, când va fi între noi și 
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Dumnezeu, o legătură puternică, și dacă-L iubim și-L slujim, cererile noastre vor fi nu dintr-
un motiv greșit, ci dintr-o nevoie reală. 

Nu trebuie să arătăm că omul care n-a vrut să se scoale în miezul nopții, îl reprezintă 
pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este bun și răspunde la cererile noastre; era mai 
bine ca omul să-i dea pâinile datorită prieteniei și dragostei, și pentru insistențele lui. Pilda 
nu ne spune că așa face Dumnezeu, ci ne spune că dacă așa acționează un om, cu cât mai 
mult Dumnezeu, care știe totul, va face. 

În vers. 9-10, Domnul Isus vine cu cuvintele „Eu vă spun: cereți și vi se va da, căutați și 
veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută, găsește; și celui 
ce bate, i se va deschide". Aici avem triada: cereți, căutați, bateți. Cererea presupune 
constanța nevoii și credința că Dumnezeu aude rugăciunile noastre. Căutarea implică o 
solicitare împreună cu ascultarea față de voia lui Dumnezeu. Baterea presupune insistența 
apelului, atunci când Dumnezeu nu răspunde repede. 

Versetele 11-13 ne arată că Dumnezeu este asemănat cu un tată. Este un tată la care 
fiul vine săi ceară pâine și el să-i dea o piatră, sau să-i ceară un pește și el să-i dea un șarpe, 
sau să-i ceară un ou și el să-i dea o scorpie? Erau în marea Galileii pești care semănau cu 
șerpii. Scorpia se poate face ca o minge și să semene cu un ou, dar nu este ou. Dacă un tată 
pământesc, care este păcătos dă lucruri bune copiilor săi, cu cât mai mult Tatăl ceresc care 
este perfect, va da fiilor Săi ceea ce Îi cer. 

În vers. 13 se spune: ,,El va da Duhul Sfânt ..."; în Matei este folosit un alt cuvânt: 
,,agata", care înseamnă „lucruri bune", o expresie mai generală; aceste afirmații nu se 
contrazic pentru că Duhul Sfânt este un dar bun, care ajută la credință și este sursa lucrurilor 
bune. 

Fireza spune: (1) Dumnezeu, în tot timpul, împrejurarea și locul, poate și voiește să ne 
asculte rugăciunea, (2) Dumnezeu cere de la noi perseverență în rugăciune. 
 

PILDA OMULUI BOGAT (Luca 12: 13-21). 
Într-o împrejurare, cineva din mulțime s-a adresat lui Isus în legătură cu o problemă 

de ordin material. Omul a văzut că Isus avea autoritate și el avea o problemă cu o moștenire. 
Probabil era fratele mai tânăr și dorea să primească partea lui din avutul tatălui său; de 
aceea el s-a adresat Domnului Isus: „spune fratelui meu să împartă moștenirea cu mine" 
(probabil fratele lui era de față). Legea iudaică era foarte clară în privința aceasta. Nu era 
nevoie ca el să fi venit la Isus cu problema lui dar el a venit din cauza lăcomiei. Isus i-a 
răspuns dur. El vorbea despre lucruri spirituale (vers. 1-12) și acesta îl întrerupsese din cauza 
dorinței lui egoiste. 

Atunci Domnul Isus l-a avertizat pe el și pe cei care îl ascultau, despre păcatul 
lăcomiei, prezentând un om care socotea că fericirea lui depinde de belșugul bunurilor pe 
care le poseda și nu se gândea la lucrurile de dincolo de lumea aceasta; totul era pentru el: 
aici și acum. 

Omul din pildă a ajuns la culmea bogăției, și acum credea că poate să mănânce și să 
bea și să se veselească, că acum avea control deplin asupra vieții și a poziției lui. Nu s-a 
gândit că tot ce are, a primit de la Dumnezeu spre folosință, și că din ceea ce a primit, 
trebuia să dea și altora; ea a ales să folosească totul pentru propria-i plăcere. 

După toate planurile pe care și le-a făcut, Domnul Isus arată că el intră în eternitate, 
fără să ia vreun lucru cu el. La epilogul acestui eveniment, Domnul Isus adaugă: ,,tot așa este 
și cu cel care își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu". 
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Pilda aceasta prezintă nebunia încrederii în avere și bogății pământești, care 
contribuie la uitarea de Dumnezeu. Un astfel de sfârșit este pentru orice om mort spiritual, 
înconjurat doar de bogățiile materiale, dar care nu are bogățiile spirituale, nu trăiește într-o 
relație apropiată cu Dumnezeu, slujinduL cu credincioșie. 

Domnul Isus nu condamnă posesia lucrurilor pământești, ci lăcomia, atitudinea față 
de ele și anume: (1) încrederea în bani și în lucruri materiale, în loc de încredere în 
Dumnezeu, (2) a nu gândi că bogățiile tale sunt un dar de la Dumnezeu și a le folosi în 
lucrarea lui Dumnezeu și spre slava Lui. 

Din această pildă putem învăța. 
➢ să avem o gândire care să ne pregătească pentru eternitate și nu pentru plăcerile 

vieții acesteia; 
➢ proprietatea materială se datorează binecuvântării lui Dumnezeu dar foarte mulți 

uită lucrul acesta; în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu, ignorând nevoile celor 
din jur; 

➢ bogățiile îl pot înnebuni pe om, îi pot distruge sufletul; 
➢ bogățiile îl pot face pe om egocentric; ni se prezintă formele de manifestare ale 

acestui „eu" ca și cum bogatul ar fi fost în centrul lumii, și totul trebuia să se 
învârtă în jurul lui; aceasta l-a făcut să fie dominat de grijile pentru problemele 
sale, proiectele sale de viitor și speranța de a găsi fericirea în plăceri; 

➢ condamnarea unui astfel de om, pentru care bogățiile erau totul, o sentință care 
așteaptă să fie pusă în aplicare ,,în noaptea aceasta..." 

Trandafir Șandru subliniază că Dumnezeu condamnă un astfel de bogat, pentru 
următoarele motive:  

➢ a pierdut din vedere adevăratul scop al vieții: slujirea Creatorului; 
➢ a pierdut din vedere dreapta întrebuințare a bunurilor pământești;  
➢ a pierdut din vedere adevăratul viitor, viața de dincolo. 
Stanley Jones afirmă că bogatul a comis următoarele erori:  
➢ s-a încrezut în sine, în loc să se încreadă în Dumnezeu, cea mai mare nebunie se 

află în planul lui; 
➢ el nu-și cunoștea nevoia sufletului; 
➢ el nu a luat în considerare că va veni moartea. 
În concluzie, pilda are două avertismente: (1) împotriva lăcomiei, ea este un păcat; 
J.R. Miller spune: ,,Lăcomia nu este considerată în realitate un păcat, în vremea 

noastră. Dacă un om calcă porunca a șasea sau a opta, este considerat un criminal, fiind 
acoperit de rușine. Dar dacă va călca porunca a zecea, va fi considerat întreprinzător", și (2) 
pentru oricine nu este gata de moarte. 
 

PILDA SMOCHINULUI NERODITOR (Luca 13: 6-9). 
Analizând contextul în care a fost rostită această pildă, vedem că niște oameni au 

venit la Isus să le dea explicații cu privire la două evenimente care au avut loc în vremea 
aceea: masacrul galileenilor, săvârșit de Pilat și căderea turnului Siloamului peste 18 oameni. 

În acele vremuri exista concepția că dacă se întâmpla ceva rău, cei care mureau erau 
considerați mai păcătoși decât ceilalți; așa gândeau și cei din Malta, atunci când o năpârcă l-
a mușcat pe apostolul Pavel. Dar Domnul Isus le-a spus că dacă nu se vor pocăi, toți vor păți 
la fel. 

Pilda a fost rostită în contextul acesta și exprimă o avertizare a judecății lui 
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Dumnezeu, pentru cei care nu răspund chemării lui Dumnezeu. În pildă ne este descris un 
smochin sădit în vie; era un obicei al vremii să sădească smochini în vie. 

Smochinul este un pom care atinge înălțimea de 11 metri, în ținuturile pietroase 
crește ca un arbust cu mai multe tulpini. El crește încet și ajunge la maturitate în trei ani, 
produce fructe timp de 10 luni pe an, fructe care se recoltează de trei ori pe an. Probabil, 
smochinul din pildă avea 6 ani, și proprietarul a venit 3 ani la rând, să caute rod în el dar n-a 
găsit. 

Smochinul este asociat în promisiunile lui Dumnezeu, cu prosperitatea (,,fiecare să 
poată sta sub propria-i viță și sub propriu-i smochin"). De asemenea era asociat și în 
avertismentele profetice (Ieremia 5:17; Osea 2:12; Ioel 1:7,12; Habacuc 3:17). Pierderea sau 
distrugerea a cestor pomi care necesitau ani de muncă (Proverbe 27:18) era o calamitate 
națională (Psalmul 105:33). Când rodeau, era un simbol al păcii și al favorii divine. Se făceau 
turte de smochine, care constituiau o hrană excelentă. Smochinul a inspirat numeroase 
comparații. Ieremia 21: 1; Mica 7:l; Matei 7:16; Iacov 3:12. 

În Vechiul Testament, smochinul era prezentat ca o emblemă pentru Israel, un simbol 
al existentei sale; Dumnezeu a dat lui Israel posibilitatea să aducă rod, dar respingându-L pe 
Mesia, ei au rămas fără rod. Au fost plantați în cel mai bun și mai frumos loc, au avut 
posibilitatea să-L primească pe Mesia, dar L-au refuzat și au rămas fără rod. Dovada unui 
pom bun este roada.  

Prin această pildă, Domnul Isus a vrut să ilustreze situația poporului Israel, de la care 
Dumnezeu a așteptat mereu roade bune. Una din interpretările acestei pilde este aceea că 
Dumnezeu a așteptat de la Israel roade timp de trei ani, ce corespunde cu punerea lor la 
probă sub Lege, sub prooroci și apoi sub har, totuși harul amână tăierea. 

Trandafir Șandru, tălmăcind pilda, spune că proprietarul îl reprezintă pe Dumnezeu - 
Tatăl, mijlocitorul - pe Isus Hristos, iar smochinul - pe Israel; cei trei ani reprezintă trei ani de 
activitate mesianică a Domnului Isus, iar timpul de îndurare acordat reprezintă intervalul de 
la înălțarea Domnului Isus, până la anul 70, când a fost distrus Ierusalimul. 

Prin această pildă, Domnul Isus ne atrage atenția că fiecare om trebuie să aducă 
roadă, și este dat un avertisment celor care nu au nici o activitate spirituală, care nu aduc 
nici o roadă pentru Împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă este lăsat un timp de îndurare, dacă 
nici în timpul acesta nu sunt aduse roade, urmează cea mai dureroasă sentință: tăierea. 

În concluzie, putem observa că răbdarea lui Dumnezeu este mare, dar va avea sfârșit. 
Necesitatea pocăinței și a rodniciei, este o altă învățătură a pildei. 

 
PILDA CELOR POFTIȚI LA CINĂ (Luca 14: 16-24). 
Pilda aceasta a fost rostită cu ocazia unui ospăț, atunci când unul care stătea la masă 

cu Isus, a zis: ,,Ferice de acela care va prânzi în Împărăția lui Dumnezeu". Aceasta era 
așteptarea obișnuită a evreilor din vremea aceea. Ei credeau că va fi o masă mare, festivă, la 
începutul domniei mesianice, după înviere (Isaia 25:6). Fariseii credeau că ei, cu siguranță 
vor lua parte la această masă și acest fariseu care a exclamat aceste cuvinte era fericit 
gândindu-se la ziua aceea. Este interesant că omul acesta vorbea despre Împărăția 
mesianică, dar pe Isus nu-L accepta ca Mesia. 

Pila relatată de Luca, ne vorbește despre ospăț; în vremea aceea era o obișnuință să 
inviți pe oamenii bogați la masă. Invitațiile erau făcute cu mult timp înainte iar în ziua 
ospățului se făcea o a doua invitație. Slujitorii erau trimiși să reamintească invitaților că sunt 
așteptați la ospăț, să le spună că toate sunt gata și că ei trebuie să vină imediat. 
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Prima invitație făcută poporului Israel, reprezintă mesajul Vechiului Testament. 
Dumnezeu a invitat pe Israel să ia parte la binecuvântările Împărăției Sale. A doua invitație a 
fost făcută israeliților prin Ioan Botezătorul și însuși Domnul Isus, care au venit să proclame 
împărăția lui Dumnezeu. 

Ei au respins invitația, cerându-și scuze și invocând anumite motive care nu erau 
întemeiate:  

➢ un ogor nu se vede seara; 
➢ cinci perechi de boi cumpărați deja, era prea târziu să vezi dacă sunt buni; 
➢ cel care era însurat de curând nu era împiedicat de nimic să vină la cină, ci 

dimpotrivă. 
Cei chemați au fost gata să facă orice, numai ca să nu vină la ospăț, la fel au făcut și 

iudeii, invocând tot felul de motive pentru a nu răspunde invitației de a veni în Împărăția lui 
Dumnezeu. 

Invitația pe care o lansează în urma refuzului celor care au fost invitați, a fost adresată 
celor de pe străzi, celor săraci, schilozi, orbi și șchiopi. Invitația a fost făcută celor de mai jos, 
disprețuiți de cei care se consideră neprihăniți. 

Din pilda aceasta trebuie să reținem că invitația la mântuire, la a intra în Împărăția lui 
Dumnezeu, este adresată tuturor oamenilor, indiferent de naționalitate, poziție socială, etc. 
Cei aleși vor fi înlocuiți prin aceia pe care aceștia îi disprețuiesc. De răspunsul pe care-l vom 
da, depinde veșnicia noastră. Să reținem că există anumite scuze pe care le putem invoca, și 
anume: 

➢ starea materială; 
➢ ocupațiile; 
➢ probleme de ordin familial. 

Toți aceia care pun interesele pământești mai presus de invitația lui Dumnezeu, nu reușesc 
să realizeze valoarea Împărăției lui Dumnezeu și moștenirea ei pentru eternitate. De 
asemenea, ultimul verset (24) conține un avertisment care arată cât de scump vor plăti cei 
ce resping chemarea lui Dumnezeu. 
 

OAIA PIERDUTĂ (Luca 15: 1-7). 
Pilda aceasta a fost rostită alături de celelalte două, într-o împrejurare în care fariseii 

și cărturarii cârteau din cauza faptului că Isus mânca împreună cu vameșii și păcătoșii. Prin 
această pildă, Domnul Isus a vrut să demonstreze fariseilor că toți păcătoșii au nevoie de 
mântuire. Fariseii și cărturarii nu voiau să aibă contact cu vameșii și păcătoșii, ca să nu se 
întineze. Ei nu s-au bucurat că Mesia a venit să cheme la pocăință pe cei păcătoși. 

În pildă ni se relatează despre un om care avea o sută de oi, una dintre ele se 
rătăcește și el merge să o caute. Pierderea nu era semnificativă, dar oaia a căpătat 
prioritatea păstorului. Acest păstor ignoră pericolul de a lăsa 99 de oi singure și se duce să o 
caute pe cea pierdută, înfruntând pericolul. 

Pilda este de o simplitate plină de frumusețe; noi, oamenii suntem comparați cu oile. 
În Isaia întâlnim aceeași comparație: ,,Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de 
drumul lui" (Isaia 53:6). În pilda, aceasta se discută despre oaie dar mai ales despre stăpânul 
ei; acesta atunci când o găsește, își cheamă prietenii să se bucure împreună cu el, pentru că 
a găsit-o. Stăpânul a acordat o atenție deosebită unei singure oi, era una din o sută, și ea 
trebuie căutată până ce a găsit-o. 

Elementele pildei sunt oaia și păstorul. Oile sunt alese de Isus ca etalon de comparație 
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pentru sufletele credincioșilor. Însușirile lor au aplicație pe plan spiritual. Oile au spiritul de 
turmă foarte dezvoltat, nu le place să trăiască izolate, nu au mijloace proprii de apărare, 
instinctul lor este foarte slab pentru a-și găsi hrana, pășunea și izvorul, sunt extrem de 
blânde. Ele au nevoie de păstor, care se îngrijește de hrană și de ocrotirea lor. 

Oaia este un simbol al omului; ea are tendința de a se rătăci; ea se abate de la drumul 
drept deoarece așa este natura ei; ea nu știe să se întoarcă în țarc. 

Păstorul din pildă este personajul principal; din pildă reiese dragostea lui, căutarea lui, 
bucuria lui. Interpretarea pildei este lipsită de posibilitatea de a greși. Oaia rătăcită 
reprezintă pe omul care a ajuns la cea mai de jos treaptă de degradare, la toate pervertirile 
imaginației păcătoase și care are nevoie de cineva care să-l salveze. 

Pilda este o reacție la atitudinea fariseilor insensibili, fără iubire, cărora nu le-a păsat 
de cei care se cufundau în păcat. Păstorul care se duce după oaia rătăcită îl reprezintă pe 
Domnul Isus, care ignoră pericolul de a lăsa cele 99 de oi și se duce după oaia pierdută. 

Dumnezeu ne-a arătat mila Lui, El caută omenirea pierdută, pentru El nu contează 
sacrificiul, ci dragostea Lui continuă să caute pe cei pierduți. 

În pildă este accentuată bucuria păstorului care a găsit oaia pierdută și a chemat pe 
prietenii săi să se bucure cu el. Rabinii aveau o zicală: ,,Este mare bucurie în ceruri când este 
nimicit cineva care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu". Tocmai pentru a arăta cât de 
nebiblică este poziția lor, Isus le-a zis: „Bucurați-vă împreună cu Mine că a fost salvat un om; 
cerul se bucură când un om este salvat de chinurile morții." 

Mesajul pildei este dragostea lui Dumnezeu pentru cei păcătoși; El îi caută pe păcătoși 
și se bucură când ei se pocăiesc. 
 

BANUL PIERDUT (Luca 15:8-10). 
În acele vremuri casele celor săraci erau în mod deosebit formate dintr-o cameră 

adesea fără ferestre, prin urmare destul de întunecoase; se mătura rar prin casă, și un ban 
care cădea jos, era repede acoperit de praf și gunoi. Ca să fi fost găsit, trebuia aprinsă 
lumina, chiar în timpul zilei, și odaia trebuia măturată. 

Zestrea femeii măritate consta din bani, pe care aceasta îi păstra cu multă grijă, ca pe 
cele mai de preț lucruri ale ei; ea dădea aceste monede ca zestre fiicelor ei, așa că pierderea 
uneia era considerată o mare nenorocire. 

Omul păcătos este comparat cu o monedă de argint, care are un prea mare preț ca să 
rămână pierdută, de aceea trebuie aprinsă o lumină și cătarea continuă până se găsește 
banul pierdut. Acesta este neînsuflețit și reprezintă păcătosul pierdut, acoperit cu praful 
păcatului și ascuns în întunericul acestei lumi. 

Drahma era o monedă grecească de argint și avea gravat pe ea, chipul regelui. Omul a 
fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și de aceea este de mare valoare 
înaintea lui Dumnezeu. Moneda a căzut atrasă fiind în jos de forța gravitației, omul este tras 
în jos de o forță mult mai mare, forța păcatului. Domnul Isus a realizat pe cruce salvarea 
omului, dar omul nu simte nevoia de Dumnezeu și este nevoie de lucrarea Duhului Sfânt, 
pentru a-l trezi și a-l convinge că este păcătos. 

Lucrarea Duhului Sfânt este ilustrată de lucrarea femeii; Duhul Sfânt iluminează omul 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, convinge pe om de păcat. 

Acestei pilde i s-au dat mai multe interpretări. G.B.V. arată că banul este pierdut în 
casă și că sunt unii pierduți ascunși în vreun colț al bisericii de nume; trebuie aprinsă lumina 
și casa trebuie măturată. Lampa este Cuvântul lui Dumnezeu, care este folosit de Duhul lui 
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Dumnezeu. Femeia care caută banul pierdut este lucrarea Duhului Sfânt, lucrare care se face 
în om și în Biserică, prin ea. 

Trandafir Șandru, tâlcuind această pildă spune că femeia reprezintă Biserica, banul îi 
reprezintă pe cei care vin la Biserică, dar nu sunt în rânduială cu Dumnezeu. 

În Biserica Primară exista o explicație cum că femeia reprezintă Biserica, ea fiind 
mireasa lui Hristos. Cele trei pierderi (oaia, drahma și fiul pierdut) arată lucrarea Trinității: 
Fiul ca păstor, Duhul Sfânt ca o lumină și Tatăl ca acel tată care-și pierduse fiul și care 
dorește întoarcerea lui. 

Mesajul pildei este clar, dragostea lui Hristos care caută pe cei pierduți și bucuria Lui 
de a-i regăsi. În toate religiile lumii, omul este în căutarea lui Dumnezeu. Creștinismul arată 
că fiecare om are o valoare înaintea lui Dumnezeu și El este cel care îi caută pe păcătoși. 
 

PILDA FIULUI RISIPITOR (Luca 15:11-32). 
Pilda fiului risipitor este foarte cunoscută. Privită superficial ea pare o istorisire bună 

pentru copii dar, atunci când îi pătrunzi înțelesul, îți dai seama că ea conține unele dintre 
cele mai mari adevăruri. Ch. Dickens, renumitul scriitor englez, a fost întrebat care este, 
după părerea lui, cea mai bună istorisire din lume. Cugetând puțin, el a răspuns: ,,După 
părerea mea, cea mai bună este pilda fiului risipitor, căci aceasta este cea mai simplă, cea 
mai frumoasă și cea mai bogată în înțeles". În același sens, Giovanni Papini spunea: ,,Nici o 
poveste rostită de gură omenească nu este mai frumoasă ca aceasta; nici una care să prindă 
mai adânc ruina omului". 

În pildă este prezentată istoria unui tată care avea doi fii. Fiul cel mai tânăr și-a cerut 
partea lui de moștenire. În acele vremuri, obiceiul evreiesc era ca tatăl să-și lase averea unui 
fiu prin testament, și testamentul era valabil din momentul morții sale sau mai exista o 
posibilitate ca tatăl să-și dea averea lui ca dar, în timp ce trăia, dar folosea posesiunile până 
la moarte. Fiul tânăr a procedat împotriva obiceiului și a cerut tatălui partea sa, în timpul 
vieții tatălui său. Și-a revendicat dreptul de control asupra ei, și-a insultat tatăl arătându-și 
dorința să-l vadă mort. Fiul cel mic a primit o parte de avere, cel mare a primit două părți, 
având dreptul de întâi născut. Aceasta se referea la proprietățile ce constau din turme, bani, 
nu pământul și casa. Fiul cel tânăr și-a luat partea lui și în scurt timp, plecând într-o țară 
îndepărtată, a cheltuit toți banii, risipindu-i într-o viață păcătoasă. 

Acestei pilde i s-au dat cel puțin două interpretări. Potrivit uneia dintre ele, fiul cel 
mare reprezintă Israelul iar fiul cel mic ar reprezenta neamurile. În această interpretare, 
întoarcerea neamurilor este privită cu invidie de către Israel. A doua interpretare sugerează 
că fiul cel tânăr îi reprezintă pe toți aceia care s-au îndepărtat de Tatăl ceresc și, după ce au 
trăit în mizeria păcatului, s-au întors cu pocăință și au fost primiți. Fiul cel mare reprezintă 
dezaprobarea unor credincioși care n-au avut parte de căderi. 

Pilda fiului risipitor poate fi împărțită în șapte părți: 
➢ plecarea fiului de acasă pentru a trăi în păcate, departe de fața Tatălui,  
➢ mizeria păcatului care a urmat după zilele de desfătare, 
➢ trezirea fiului risipitor și hotărârea lui de a se întoarce acasă,  
➢ întoarcerea acasă cu smerenie și pocăință, 
➢ mărturisirea păcatului și pocăința sinceră; bucuria iertării primite din partea 

tatălui, 
➢ invidia fratelui mai mare care are poziția unui fariseu egoist. 
Pilda zugrăvește dragostea mare a lui Dumnezeu și marea decădere a omului; aici se 
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arată și momeala păcatului, înșelarea oamenilor prin planurile lor de neascultare de 
Dumnezeu și adânca mizerie la care ajung cei ce trăiesc în pofte și în plăceri. 

În această pildă vedem deosebirea dintre păcat și har, între egoism și lepădare de 
sine, între nepăsarea și răzvrătirea omului față de Dumnezeu și dragostea plină de milă a 
Tatălui. 

Mesajul pildei ne vorbește despre necesitatea unei treziri spirituale; să-ți dai seama 
de starea ta, de luarea unei hotărâri și de întoarcerea la Tatăl, de o adevărată pocăință, o 
zdrobire a inimii în părere de rău dar ea dezvăluie iertarea Tatălui ceresc dată celor ce se 
pocăiesc. 

Această pildă este supranumită și o evanghelie în evanghelie, deoarece arată 
dragostea iertătoare a lui Dumnezeu și motivația din spatele lucrării Domnului Isus pe 
pământ. 
 

PILDA ISPRAVNICULUI NECREDINCIOS (Luca 16:1-13) 
Aceasta este socotită drept cea mai dificilă în interpretare, din cauza aparentei laude 

a unei purtări necinstite. Ea a fost spusă spre învățătură, ucenicilor. În ea, Învățătorul fixează 
principii ce aveau să devină regula de aur pentru cei ce vor să devină ucenicii Lui. 

La prima vedere, pilda pare să încurajeze lipsa de onestitate și de cinste elementară, 
dar înțeleasă în adevăratul ei spirit, ea conține o învățătură de cea mai mare importanță 
pentru creștini. 

Aici Domnul Isus nu vrea să laude frauda comisă de ispravnic, ci mai degrabă spiritul 
lui de prevedere, în ceea ce privește viitorul și destinul său. 

Din pildă reiese clar că nici stăpânul din parabolă, nici Isus, nu laudă și nu încurajează 
un astfel de act de necinste, doar un act de necinste a fost motivul concedierii ispravnicului. 

Motivul pentru care ispravnicul este lăudat de stăpânul său, este faptul că se 
îngrijește de viitor, el a procedat în așa fel încât atunci când nu va mai avea slujbă și nici un 
alt mijloc de existență, va avea cel puțin, prieteni; el se asigură pentru ziua de mâine, în loc 
să se asigure pentru ziua de azi. Aici este înțelesul pildei. W.C. Moore spunea că pilda este o 
povestire pământească cu tâlc ceresc. 

Oamenii s-au străduit să afle cine este ispravnicul, după unii, ar fi preoțimea iudaică 
sau vameșii, Pilat sau Iuda, etc. De fapt, ispravnic este oricare creștin, ispravnic înseamnă 
administrator, cel care conduce treburile gospodărești și averea unui stăpân, a unei instituții, 
ale unui oraș sau ale unei țări. 

Creștinul trebuie să aibă grijă ca valorile lui Dumnezeu să nu fie risipite în zadar. 
Timpul, banii, abilitățile, etc. sunt bunuri ale stăpânului, încredințate nouă și datoria noastră 
este aceea de a sluji stăpânului cu credincioșie. 

Pentru un necredincios, viitorul înseamnă porțiunea de timp dintre ziua de acum și 
ziua morții lui, dar pentru un credincios viitorul înseamnă veșnicia împreună cu Hristos. 
Bogățiile nedrepte sunt banii sau orice alt lucru material pe care-l avem; putem folosi aceste 
lucruri pentru a câștiga cu ele suflete pentru Hristos; sufletele câștigate cu ajutorul banilor 
sau bunurilor noastre folosite cu credincioșie în slujba lui Dumnezeu, sunt numite aici 
„prieteni". 

Vine o zi când ne vom întâlni cu Hristos și în ziua aceea, prietenii câștigați astfel, ne 
vor servi ca nor de martori care ne vor ura bun venit și ne vor conduce în veșnicie, în 
cereștile locașuri. 

Bogățiile sunt nedrepte pentru că nu se datorează meritelor personale, ci tot ceea ce 
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avem, atât materiale (bani, avere) cât și cele spirituale (viața, talentele) sunt ale Tatălui 
ceresc. Peste toate acestea noi am fost puși ispravnici de către Dumnezeu. Tot ce poate fi al 
nostru, este roada sârguinței și slujirii noastre pe pământ și răsplata pentru credincioșia cu 
care am slujit, pe care o vom căpăta în ceruri.  

Fericitul Augustin, meditând la versetul 9 scria: ,,Vrei să fii un ispravnic înțelept? 
Atunci dăruiește ceea ce nu poți păstra, ca să primești ceea ce nu poți pierde". 

În finalul pildei, Domnul Isus rezumă învățătura Sa: ,,Nici o slugă nu poate sluji la doi 
stăpâni: căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti 
pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona" 

Mamona înseamnă bani, bogății, și un ucenic al lui Hristos nu poate să trăiască și 
pentru lumea aceasta și pentru cea viitoare. Un slujitor nu poate sluji în același timp, la doi 
stăpâni: ori iubește pe Dumnezeu ori iubește banii și îl urăște pe Dumnezeu. 

  
PILDA BOGATULUI NEMILOSTIV (Luca 16:19-31). 

  Această pildă a fost discutată mai mult decât altele; de unii ea a fost socotită drept o 
istorisire adevărată. Totuși este doar o pildă ce ne vorbește despre cei ce și-au pecetluit 
soarta, lepădând pe Domnul Isus Hristos. 

Pilda aceasta se deosebește de celelalte și prin faptul că nu ia în comparație lucrurile 
de pe pământ, ci dezvăluie lucruri și aspecte ale lumii de dincolo de viața aceasta. 

Ne sunt prezentați doi oameni deosebiți unul de altul: primul era un evreu bogat (nu i 
se menționează numele, deși tradiția sugerează că s-ar fi numit ,,Îmbuibatul", din cauza 
felului de viață pe care o ducea). 

Bogatul avea haine deosebite, in foarte fin de Egipt, haine de purpură (lână ori 
mătase văpsită roșu în deschis ori violet închis, două culori descoperite în Tir pe la 1.500 î. 
Hr. extrase din anumite scoici de mare, numite ”porpora”). Stofele acestea erau folosite de 
regi și mari demnitari. 

Viața bogatului era numai un huzur, pe lângă haine luxoase, case și servitoare, acesta 
se ospăta în fiecare zi la mese îmbelșugate. 

Al doilea personaj al pildei, Lazăr (nume grecesc echivalent al evreiescului Eleazar, 
care însemna „Cel pe care Dumnezeu l-a ajutat mult"), trăia în mizerie, era plin de bube, un 
cerșetor ce sta la ușa bogatului. Lazăr era un om flămând, lipsit, și pe deasupra, chinuit de o 
boală cumplită. Trupul lui era acoperit de bube. 

Fiind nebăgat în seamă de semenii lui, el era acompaniat de o haită de câini, atrași și 
ei de mirosurile atrăgătoare de la masa bogatului. 

Acest tablou care prezintă viața de pe pământ a celor doi, este finalizat cu trecerea lor 
din viața aceasta. Cu siguranță că și înmormântările lor au fost diferite: bogatul a fost 
înmormântat cu mare pompă, cu un lung cortegiu funerar, bocit de bocitoare, în sunet de 
flaut, etc. Despre sfârșitul lui Lazăr se spune că acesta „a fost dus de îngeri în sânul lui 
Avraam". 

Expresia „sânul lui Avraam" este împrumutată din gândirea oamenilor din acele locuri 
în care Domnul Isus și-a desfășurat activitatea. Iudeii foloseau trei expresii principale pentru 
a arăta locul unde se duc cei neprihăniți: în grădinile Edenului, lângă tronul măririi și în sânul 
lui Avraam. Evreii și popoarele din Răsărit care trăiau în ținuturi lipsite de apă, arse de soare, 
lipsite de pomi, reprezentau Raiul ca o grădină bogată în ape, pomi, umbră, etc. 

Tronul gloriei exprima ideea că este un împărat mare pe tron, înconjurat de miniștrii 
și favoriții săi. 
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Avraam era închipuit ca un părinte iubitor, care-și ține copiii la piept, ori pe genunchi. 
O asemănare găsim în Ioan 13:25, când Ioan s-a rezemat de pieptul lui Isus. 

Păcătoșii, în conceptul iudaic, cădeau în prăpastie, un loc subteran foarte jos; de aici 
vine numele de „infern”. Ei mai numeau locul respectiv „gheena", vale stâncoasă și adâncă 
situată la sud de Ierusalim; în această vale se aruncau cadavrele celor executați, și gunoaiele 
orașului. Aici focul era pururea aprins. 

Tabloul din lumea spirituală de dincolo de mormânt, ne prezintă pe cei doi în posturi 
diferite, în care rolurile se inversează: acum bogatul este cel care dorește o picătură de apă 
ca să-și astâmpere setea iar Lazăr este rugat să facă acest lucru. 

În pildă vedem câteva învățături foarte clare despre starea viitoare: 
➢ există două locuri unde oamenii își vor petrece veșnicia: locul de fericire pentru cel 

răscumpărat și locul de chin, pentru cel rău. 
➢ Când omul moare, numai trupul este depus în mormânt, sufletul pleacă în locul 

veșnic.  
➢ În clipa morții se știe destinul veșnic al sufletului. 
➢ În veșnicie, sufletele sunt conștiente, conștiința funcționează, își aduce aminte de 

viața pământească, vorbesc, se recunosc unele pe altele. 
➢ După moarte nu mai există nici o posibilitate de mântuire, moartea pune capăt 

tuturor posibilităților de trecere dintr-o stare în alta 
➢ Nu există nici o urmă de purgatoriu, nici vreo reîncarnare pe pământ. 
Pilda este foarte bogată în contraste: 
➢ între viața pământească a celor doi. Unul trăiește într-o mizerie cruntă iar celălalt 

trăiește în opulență, lux; 
➢ Între înmormântările de care cei doi au parte; 
➢ Între viața de aici și viața de dincolo; prima este atât de scurtă în vreme ce a doua 

este eternă. 
Este foarte important pentru noi să înțelegem cum au ajuns cei doi, în cele două 

locuri diferite și care a fost criteriul pe baza căruia ei au ajuns acolo. Cu siguranță, Lazăr n-a 
ajuns acolo datorită sărăciei în care a trăit iar bogatul nu a ajuns în locul de chin doar pentru 
că era bogat, ci din cauza păcătoșeniei sale. 

Ioan Gură de Aur spunea: ,,Bogatul nu este chinuit că a fost bogat, ci pentru că a fost 
nemilostiv. Lazăr nu a avut înaintea lui Dumnezeu numai meritul sărăciei; din context se vede 
că el avea pocăință și își ținea sufletul îndreptat spre Dumnezeu. Nu toată sărăcia e sfântă și 
nu toate bogățiile sunt vinovate". 

Din contextul pildei reiese clar modul în care un om poate să scape de iad și cum 
poate să 
ajungă în Rai, și anume: 

➢ ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu (vers. 27-28)  
➢ pocăință sinceră pentru trecut (vers. 31). 

 
PILDA JUDECĂTORULUI NEDREPT (Luca 18:1-8). 
Pilda aceasta face parte din instrucțiunile pe care Domnul Isus le-a dat în Perea, 

atunci când se apropia, cu mici popasuri, de Ierusalim ca să celebreze pentru ultima dată, 
Paștele. 

Luca, aici, consemnează din nou o parabolă care subliniază importanța mijlocirii sau a 
intervenției în rugăciune. 
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Cazul prezentat de Isus este cel al unei văduve, care reprezintă ființa cea mai slabă și 
mai disprețuită de pe lume. Văduva aceasta, din cauza nedreptății unui dușman, a apelat la 
un judecător s-o ajute. Judecătorul respectiv era rău. Nu se temea de Dumnezeu, nu 
respecta pe nimeni, nici n-a dorit s-o asculte pe văduvă dar, datorită apelurilor ei insistente, 
ia decizia să se ocupe de cazul acesteia, mai mult din dorința de a evita pisălogeala. 

În interpretarea pildei trebuie să avem mare grijă deoarece pilda se remarcă prin 
contrast și nu prin exemplu. Acest judecător nu poate în nici un fel să fie comparat cu 
Dumnezeu. Dacă judecătorul acela rău, egoist, neomenos, a fost silit, datorită insistențelor 
văduvei, să-și împlinească datoria, nu va face Dumnezeu, care este drept, dreptate aleșilor 
săi, care strigă la El zi și noapte? 

În Evanghelia după Luca, în câteva pasaje, interpretarea este dată înainte de a fi spusă 
pilda. Nu putem interpreta detaliile iar lucrul acesta este permis dacă este sprijinit de alte 
versete care sunt clare și se ocupă de subiect. 

Parabola aceasta nu ne învață cum îl putem forța pe Dumnezeu, prin rugăciune, să ne 
îndeplinească dorințele. Scopul pildei este arătat în începutul ei. În versetul 1 este subliniată 
perseverența în rugăciune, o lecție pentru fiecare credincios, care trebuie să se roage 
întotdeauna și să nu se lase. 

În pilda prietenului de la miezul nopții, cât și în pilda de față, se scoate în evidență 
importanța stăruinței în rugăciune. Domnul Isus pune în fața noastră situații critice, situații 
extreme: miezul nopții, un personaj corupt, etc. În ambele cazuri, solicitanții au primit 
rezolvarea nu datorită justeței cauzei lor, ci mai ales datorită modului în care și-au pledat 
cauza. 

Lupta creștinului depinde de felul cum știe să lupte în rugăciune, indiferent de 
împrejurări (miezul nopții), indiferent de condiții (judecător nedrept). Prin rugăciune Domnul 
Isus ne arată că pot fi dați la o parte chiar și munții imposibilităților. 

Prin această pildă, Domnul Isus ne învață câteva lucruri cu privire la rugăciune: 
1. timpul afectat rugăciunii. 
2. modul în care pledăm cauza noastră. 
3. repetarea cererilor. 
În predica de pe munte, Domnul Isus ne-a învățat: ,,Când vă rugați, să nu bolborosiți 

ca păgânii, aceleași vorbe" (Matei 6:7), și prin aceasta dorea să ne atenționeze asupra 
repetițiilor zadarnice și fără conținut. Cu toate acestea putem, ca și văduva, să ne repetăm 
cererile. Domnul Isus în grădina Ghetsimani, s-a rugat aceleași cuvinte de trei ori: ,,Tată, 
dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta"; la fel, apostolul Pavel s-a rugat 
de trei ori să-i fie luat țepușul (2 Corinteni 12:8). 

În versetul 1, Domnul Isus le cere discipolilor Săi să se roage totdeauna și să nu 
renunțe; învățătura este dublă: 

➢ să ne rugăm totdeauna, 
➢ să nu renunțăm, să nu ne pierdem curajul. 
Din cuprinsul pildei am putea să punem întrebarea următoare: de ce uneori 

Dumnezeu amână răspunsul la rugăciunile noastre? Chiar și atunci când rugăciunea noastră 
este în conformitate cu voia lui Dumnezeu, există o amânare. Pentru aceasta există câteva 
posibile motive: 

1. nu este timpul potrivit ca Dumnezeu să dea un răspuns rugăciunilor noastre, 
2. prin întârzierea răspunsului ne este pusă la încercare credința și sinceritatea, 
3. este posibil să ni se dea un răspuns mai bun și chiar mai mult decât cerem sau 
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gândim noi. 
Spre sfârșitul pildei se dă o garanție celor persecutați, celor care strigă zi și noapte, 

adică aleșilor Săi, și anume că El le va face dreptate, dându-le ajutorul, chiar dacă El pare că 
întârzie în apărarea lor. Cineva spunea. ,,ceasornicul lui Dumnezeu merge încet dar nu 
întârzie niciodată”. 

Cine sunt aleșii Lui? Este posibil să se refere la rămășița de evrei din timpul Necazului 
cel mare, dar tot așa s-ar putea referi la credincioșii persecutați din toate vremurile. 

Întrebarea pusă de Domnul Isus, în ultimul verset, ,,dar când va veni Fiul Omului va 
găsi El credință pe pământ?", este interpretată în diferite feluri. 

Trandafir Șandru afirmă: ,,...se pare că vrea să arate că în preajma venirii Domnului 
Isus, nu va fi un moment de trezire spirituală, ci dimpotrivă, o stare de adormire". 

William MacDonald spune: ,,Asta înseamnă probabil, genul de credință deținut de 
văduva sărmană. Ar putea indica și faptul că atunci când se va întoarce Domnul, va mai 
exista pe pământ doar o rămășiță de credincioși cu adevărat fideli Lui. Între timp, fiecare din 
noi, ar trebui să posedăm acea credință care strigă la Dumnezeu zi și noapte" 

Kenneth Jones precizează că învățătura este pentru oricine, în orice epocă și are o 
legătură cu timpul care va preceda venirea Domnului Isus în glorie. Se face referință la 
Necazul cel mare, în care cei aleși, evreii, ridicați în acel timp la rangul de martori ai lui 
Hristos, vor suferi persecuția. 
  

PILDA VAMEȘULUI ȘI A FARISEULUI (Luca 18:9-14). 
Parabola aceasta se adresează celor care se socotesc neprihăniți pe ei înșiși și 

disprețuiesc pe ceilalți, considerându-i inferiori. Pilda judecătorului nedrept ne atenționează 
că o condiție necesară a rugăciunii este statornicia în credință, iar această pildă ne atrage 
atenția că orice rugăciune care nu este însoțită de umilință, este respinsă. Din pildă reiese că 
Dumnezeu este favorabil și binevoitor față de cei umili, dar este împotriva celor mândri. 

Ne sunt prezentate două personaje. Fariseul este ales din clasa cea mai aleasă a 
poporului evreu. În ochii lumii el reprezenta perfecțiunea moravurilor și ortodoxia în 
credință. Caracterul fariseului ne dezvăluie trăsăturile sale negative: egoismul, mândria, 
lăudăroșia, ipocrizia, etc. 

Fariseii erau atât de cunoscuți pentru neprihănirea lor proprie și ipocrizia lor, pentru 
atitudinea lor semeață și arogantă față de semenii lor, încât cuvântul a devenit în sine un 
sinonim pentru „fals" sau „fățarnic". Oamenii aceștia erau atât de siguri de poziția lor 
înaintea lui Dumnezeu, încât credeau că Dumnezeu se simte onorat să primească omagiul 
lor. În sufletul Lui, Isus a detestat prefăcătoria lor religioasă. Cele mai aspre cuvinte pe care 
le-a rostit El vreodată, au fost îndreptate împotriva fățărniciei fariseilor. 

Cel de-al doilea personaj al pildei este vameșul. Trăsătura lui principală era dată de 
faptul că era un slujitor al ocupantului roman, vândut cotropitorului țării sale. El era 
vrăjmășit și disprețuit pentru faptul că era omul de încredere al unei puteri străine și 
invadatoare, străduindu-se a-i procura acesteia, venituri prin taxe și biruri prin orice mijloace 
și punându-se fără nici un preget la dispoziția ei. Cât privește moralitatea lor, ei erau foarte 
decăzuți. 

Amândoi sunt prezentați suindu-se la templu și rugându-se lui Dumnezeu. Fariseul 
îndeplinea formalitățile rugăciunii dar în realitate el nu vorbea cu Dumnezeu. Mai degrabă se 
lăuda pe sine cu propriile-i realizări pe plan moral și religios. Fariseul se compară cu alții și 
arată că el nu este ca ei, „hrăpăreț, nedrept, sau chiar ca vameșul..." și după ce prezintă ce 
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solidă este moralitatea sa, trece la religiozitatea sa și arată că postește de două ori pe 
săptămână, lunea și vinerea, pe când Legea impunea o zi pe an, în ziua de curățire, apoi 
modul în care dă zeciuială din toate veniturile, pe când era impus numai pe produsele mai 
mari ale câmpului și turmelor și nu pe veniturile mici. 

Fariseul, în loc să se compare cu standardul lui Dumnezeu de perfecțiune și să vadă 
cât de păcătos era în lumina acestuia, el se compara cu alți oameni din comunitate și se 
lăuda că este mai bun decât aceștia. 

Faptul că repetă frecvent pronumele „eu" arată adevărata stare a inimii sale, plină de 
mândrie și importanță de sine. Fariseul mulțumea în fiecare zi pentru trei lucruri: (1) că nu 
era creat de Dumnezeu parte dintre neamuri, (2) că nu era om de rând sau cetățean roman 
obișnuit, și (3) că nu era femeie. 

Vameșul se roagă și el dar rugăciunea lui se reduce la un suspin și un geamăt care iese 
din adâncul inimii zdrobite și smerite: ,,Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!" 

Pe vameș îl găsim într-o stare diferită, el stă înaintea lui Dumnezeu, recunoscând 
nevrednicia sa, smerindu-se până la pământ. Ceea ce este demn de subliniat este faptul că el 
nu se consideră un simplu păcătos oarecare, între mulți alții, ci păcătosul individualizat, care 
nu merită să primească mântuire de la Dumnezeu. 

Prin această pildă, Domnul Isus ne înfățișează reprezentanții a două categorii de 
oameni care vin să se roage lui Dumnezeu. Reprezentantul primei categorii, este al celor 
care pretind o religiozitate deosebită, dar care în ascuns au multe vicii și păcate urâte de 
Dumnezeu. Reprezentantul celei de a doua categorii, vameșul este al acelora care își 
recunosc păcătoșenia și vinovăția și se căiesc, cerând mila lui Dumnezeu. 

Pilda ne oferă două exemple de rugăciune: 
1. Rugăciunea făcută cu scopul de a atrage simpatia oamenilor; o rugăciune pe care 

Dumnezeu nu o ascultă. 
2. Rugăciunea izvorâtă dintr-o inimă sinceră, pe care Dumnezeu o ascultă. 
Rugăciunea pe care Dumnezeu nu o ascultă, este cea asemeni rugăciunii fariseului, 

care are multiple caracteristici 
1. Este plină de „eu". Calvin referindu-se la această pildă, a remarcat faptul că Isus 

condamnă două păcate: încrederea în sine (care stă la baza comparației cuiva cu alții 
considerați păcătoși) și păcatul mândriei (care are la bază disprețul față de cei din jur). 

2. Nu-i mulțumește lui Dumnezeu, pentru el personal: el îi mulțumește lui Dumnezeu, 
dar nu rostește nici un cuvânt la adresa lui Dumnezeu pentru binele pe care i l-a făcut 
Dumnezeu lui. Catehismul scoțian declară că cel dintâi scop al omului este să-L slăvească pe 
Dumnezeu, și să se bucure mereu în El. 

3. Nu-și cere iertare de la Dumnezeu. A început prin a-și compara viața cu a semenilor 
și nu cu principiile divine enunțate în Sfânta Scriptură, înaintea cărora cu toții suntem 
vinovați și păcătoși. Chiar dacă nu se face vinovat de păcate mari, în viziunea lui (lăcomia, 
nedreptatea și preacurvia), el este vinovat de păcatul mândriei (Psalm 19:13). 

4. S-a bazat pe religiozitatea lui. 
Rugăciunea pe care Dumnezeu a ascultat-o, este cea a vameșului care: 

1. Adoptă o atitudine de umilință; acesta, plin de smerenie, cu inima zdrobită își bate 
pieptul, nici nu îndrăznește să-și ridice privirea spre El. Este omul care își 
recunoaște sărăcia spirituală și este pătruns de sentimentul nevredniciei. 

2. Își recunoaște păcătoșenia; sub groaza și povara păcatelor sale, nu știe să spună 
multe cuvinte. 



64 

 

3. Solicită îndurarea lui Dumnezeu: ,,Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul" este 
strigătul omului care conștientizează păcatul; aceasta este adevărata rugăciune 
care se ridică la tronul lui Dumnezeu și face să se pogoare mila lui Dumnezeu. 

Vameșul știa ceea ce fariseul atât de instruit nu învățase: el ajunsese la cunoștința 
marei lipse ce o are fiecare om, de Dumnezeu, și a mulțimii păcatelor ce apasă fiecare 
conștiință... Toată știința fariseului era în cap și nimic nu trecuse în inima prin inima lui. 

Concluzia trasa este aceea că Dumnezeu își rezervă dreptul de a aprecia calitatea 
spirituală a fiecărui credincios. Contrar așteptărilor omenești, vameșul a fost acela care s-a 
dus acasă îndreptățit. El îi înalță pe cei ce se smeresc și îi coboară pe cei ce se înalță. 
 

PILDA ROBULUI NEMILOSTIV (Matei 18:21-35). 
Chiar dacă evanghelistul Matei nu precizează timpul și locul în care a fost rostită pilda 

aceasta, din primul verset, deducem că ea a fost spusă ascultătorilor Săi, în Galileea, înainte 
de ultima Sa călătorie la Ierusalim. 

Ocazia cu care a fost rostită de către Domnul Isus, este legată de întrebarea 
apostolului Petru, și anume: ,,Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui 
împotriva mea?" 

Pilda aceasta este împărțită în trei tablouri distincte: 
Primul tablou descrie un împărat care cere socoteală robilor săi. Robul pe care îl 

cheamă, trebuie să dea socoteală: este vorba despre un raport politic și financiar, ce 
împărații obișnuiau să îl ceară la anumite intervale de timp de la guvernatorii și 
administratorii provinciilor și domeniilor împărătești. 

Cu siguranță că a ieșit la iveală delapidarea ce a făcut-o slujitorul împăratului, pentru 
că el este adus înaintea împăratului. Datoria pe care o avea era deosebit de mare: 10.000 de 
talanți de aur (un talant era egal cu 36 kg., deci cantitatea totală era de 360.000 kg de aur, în 
timp ce salariul mediu era de 100 de dinari, pentru 100 de zile lucrate de un muncitor). După 
unele calcule, datoria slujitorului depășea chiar bugetul de atunci al țării care se cifra la 
8.000 de talanți; venitul Galileii se ridica la 300 de talanți. 
  „Living Bible" transformă cifra datoriei, în 10 milioane de dolari. Un datornic care nu 
putea restitui suma, putea ajunge rob. Timp de 60 de zile, era prezentat într-o piață, în 
nădejdea că se va îndura cineva de el, ca să-l răscumpere plătindu-i datoria. Dacă nu se 
găsea nimeni, creditorul îl putea ucide sau îl putea vinde pe el sau pe copiii lui, ca sclavi. 

Cunoscând consecințele, datornicul cade în genunchi și cere milă de la împărat; a 
cădea în genunchi, după obiceiurile timpului, însemna a se proșterne până a atinge cu 
fruntea pământul, apoi, a săruta ori picioarele ori mâinile persoanei venerate era echivalent 
cu adorarea. 

Acest tablou se încheie cu generozitatea pe care o manifestă împăratul față de 
datornicul său, iertându-i toată datoria. 

Al doilea tablou îl prezintă pe datornicul împăratului, care fusese iertat, întâlnindu-se 
cu unul din tovarășii săi de slujbă, care-i datora o sumă incomparabil mai mică decât cea 
care-i fusese iertată. În asemenea circumstanțe, când el era în culmea bucuriei, s-ar fi 
cuvenit să fi făcut și el un gest frumos, iertându-și tovarășul îngenuncheat înaintea lui, care-l 
ruga stăruitor să-l mai aștepte și-i va plăti datoria. În loc să-i ofere și el mila, așa cum a avut 
și el parte de ea, acesta își aruncă tovarășul în temniță. 

Al treilea tablou ne prezintă că cele întâmplate au ajuns la urechile împăratului, care 
auzind de cruzimea celui iertat de el, îl cheamă pe acesta și cu mânie îndreptățită, îl 
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osândește dându-l pe mâna chinuitorilor. 
Scopul pildei este acela de a ne arăta cât de necesară este iertarea. Aici avem 

imaginea păcătosului cu mari datorii, fără posibilitatea de a le plăti; singura lui speranță stă 
în iertarea oferită de Dumnezeu. 

Robul n-a înțeles cât de incapabil era și ce însemna iertarea din partea stăpânului, 
purtarea lui arată că inima nu i-a fost atinsă de îndurarea și iertarea stăpânului, exemplul lui 
fiind al unui om religios care nu cunoaște iertarea păcatului într-un mod personal, în sufletul 
lui. 

Cei care am fost iertați de multele păcate - zece mii de talanți - trebuie să iertăm 
datoria de o sută de dinari a fratelui nostru. 

Învățătura de bază a acestei pilde este iertarea pe care ne-o oferă Dumnezeu nouă și 
noi la rândul nostru trebuie să oferim iertare celor ce ne greșesc. Ioan Gură de Aur spune că 
Domnul Isus a urmărit prin această pildă, mai multe lucruri: 

➢ a deschis calea poruncii Sale de a ierta necontenit, 
➢ a smerit pe cel ce se mândrește că iartă, 
➢ nu este greu să ierți, ci este foarte ușor. 
,,De aceea a dat ca pildă iubirea Sa de oameni și privind față în față iubirea noastră de 

oameni cu iubirea lui de oameni, să cunoaștem că a ierta de 70 de ori câte șapte, a ierta 
chiar necontenit pe toți cei care ne greșesc, iubirea noastră de oameni față de bunătatea 
nemărginită a lui Dumnezeu este ca o picătură de apă, față de un ocean nemărginit". 

Tot acest autor: spune că Domnul Isus caută să ne învețe doar două lucruri prin 
această pildă: să ne recunoaștem greșelile noastre și să iertăm celor ce ne greșesc. 

Trandafir Șandru subliniază câteva aspecte legate de această pildă:  
➢ poziția omului față de Dumnezeu este aceea de datornic, 
➢ datoria omului este atât de mare încât cu mijloacele și efortul său personal, nu 

este în stare să o plătească niciodată, 
➢ bunătatea și spiritul iertării nemăsurate a lui Dumnezeu, 
➢ în contrast cu Dumnezeu, firea omului vechi este rea și neiertătoare, 
➢ Domnul Isus ridică iertarea nu doar la rangul de virtute ci la poziția de datorie de 

care depinde iertarea și mântuirea noastră. 
Aplicația pildei este clară: Dumnezeu este împăratul, toți slujitorii lui au o datorie 

uriașă datorată păcatului, pe care n-au cum s-o plătească. Datorită harului și milei Sale, 
Domnul a plătit datoria și le acordă gratuit iertare deplină. Ținând cont de favoarea făcută 
de Dumnezeu, cel care beneficiază de iertarea Lui, la rându-i trebuie să ierte pe semenul său. 
Dacă nu iartă pentru puținul rău care i s-a făcut, față de cât i s-a iertat lui, Regele nu va 
permite o asemenea purtare să rămână nepedepsită. 

William MacDonald spune: ,,Cel vinovat de asemenea purtare va fi disciplinat în viața 
aceasta și va suferi o pierdere la scaunul de judecată al lui Hristos". 
 

PILDA LUCRĂTORILOR VIEI (Matei 20:1-16). 
Această pildă a fost rostită de Isus în Perea, dincolo de Iordan și are o frază 

caracteristică: 
„împărăția cerurilor se aseamănă...", aceasta ne aduce aminte de pildele din prima serie. 
Pilda continuă discursul Domnului Isus cu privire la răsplățile de la sfârșitul cap. 19 și 
ilustrează adevărul că toți ucenicii adevărați vor fi răsplătiți. 

Parabola conține elemente din viața de toate zilele de pe piața unui sat oriental, unde 
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se adunau dis de dimineață muncitorii în speranța că vor fi tocmiți la lucru. Cei care sunt 
tocmiți la lucru, sunt trimiși să lucreze în vie. Despre vie se vorbește de peste 100 de ori în 
Sfânta Scriptură, și în vremea Domnului Isus, cultivarea viței de vie era foarte răspândită, iar 
la culesul ei era nevoie de un mare număr de lucrători. 

În asemenea împrejurări, gospodarul se duce dis de dimineață în piață și tocmește cu 
un dinar pe zi și trimite la lucru pe cei aflați acolo. 

După „Thompson" ziua de muncă se împarte astfel: 
➢ ceasul al treilea (ora 9 a.m.)  
➢ ceasul al șaselea (ora 12 a.m.) 
➢ ceasul al nouălea (ora 15)  
➢ ceasul al doisprezecelea (ora 18) 
Aceasta avea 12 ore de lucru și începea la răsăritul soarelui (acesta era primul ceas), 

durând până la apusul soarelui (ceasul al doisprezecelea) 
La ora 9 dimineața a găsit alți lucrători neangajați; fără să facă nici un acord cu ei i-a 

trimis la lucru și aceștia s-au apucat de treabă bazați pe cuvântul stăpânului viei, credeau că 
acesta le va da ce se cuvine. 

La amiază și la ora 3 după masă, a mai angajat alți lucrători pe bază că le va da plata 
ce li se cuvine. De asemenea la ora 5 după masă a mai găsit câțiva care n-au fost angajați; ei 
nu erau leneși și doreau să muncească; gospodarul i-a trimis în via sa fără să discute 
condițiile de plată. 
 Rămâne de subliniat faptul că primii lucrători au fost angajați pe baza unui acord de 
negociere, iar ceilalți au lăsat modul în care vor fi plătiți, pe seama gospodarului. 

La sfârșitul zilei, stăpânul viei l-a însărcinat pe ispravnicul său să le achite lucrătorilor 
plata, începând cu ultimii angajați și terminând cu cei care fuseseră tocmiți primii să lucreze. 
Strategia aceasta a dus la faptul că ultimii angajați au putut să vadă cât au primit ceilalți. 

Toți lucrătorii au primit plata egală, un dinar, dar cei care au început lucrul la ora șase, 
au sperat că vor primi mai mult, dar faptul că nu le-a dat mai mult, aceștia cuprinși de 
resentimente au început să cârtească împotriva gospodarului. În răspunsul dat de gospodar 
vom găsi învățăturile care se desprind din această parabolă. Învățătura care se desprinde de 
aici este faptul că Dumnezeu este suveran, el poate face ce vrea și ceea ce găsește El de 
cuviință și face totul bun, drept și corect. 

Ioan Gură de Aur explică pilda arătând că Domnul Isus a vrut să-i facă mai râvnitori pe 
cei care la adânci bătrânețe își schimbă viața și ajung mai buni. A vrut să nu-i lase să creadă 
că vor avea o plată mai mică. 

Dar de ce n-au fost tocmiți toți în același timp? - pune el întrebarea. Apoi răspunde că 
i-a tocmit pe toți în același timp dar n-au ascultat toți în același timp, deosebirea se 
datorează voinței celor chemați. 

Această pildă a fost spusă și pentru cei care au pășit pe calea sfântă din tinerețe și 
pentru cei care au început să meargă pe calea Domnului, la bătrânețe; primii să nu se 
mândrească și nici să ocărască pe cei care au pornit pe calea credinței mai târziu. Pentru cei 
din urmă, să afle că-și pot îndrepta viața lor în scurtă vreme și să aprindă în ei flacăra 
dragostei, să le întărească voința, ei pot să primească plata unei zile întregi și asta să nu-i 
facă să se mândrească, ci că totul se datorează iubirii Sale pe care o descoperă oamenilor. 

Învățătura de bază a pildei este aceea că Dumnezeu cheamă pe toți oamenii să 
lucreze în ogorul Evangheliei și că fiecare credincios care a lucrat, nu va rămânea nerăsplătit. 
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Trandafir Șandru arată că din pildă se desprind trei învățături: 
➢ dreptatea lui Dumnezeu, care răsplătește fiecăruia care a lucrat pentru El,  
➢ suveranitatea lui Dumnezeu, care este liber să aprecieze răsplata pe care o dă, 
➢ harul lui Dumnezeu; măsura răsplății poate să fie influențată de îndurarea 

nețărmurită a lui Dumnezeu. 
James Stewart spune că învățătura care se desprinde din pildă este că persoana care 

se gândește să se târguiască cu privire la răsplată, întotdeauna va greși iar bunătatea și 
îndurarea lui Dumnezeu, vor avea ultimul cuvânt de spus, cuvânt care nu va putea fi 
combătut. 

Este de remarcat faptul că Dumnezeu cheamă pe slujitorii Săi în via Sa la diferite 
intervale de timp. Omul trebuie să fie chemat de Dumnezeu și să nu plece la lucru netrimis 
de Domnul, răsplătirile nu vor fi date după timpul lucrat, ci după credincioșia față de 
posibilitățile primite, cei din ceasul al unsprezecelea, nu avuseseră ocazia să lucreze mai 
înainte. 
 Lucrătorii angajați la ora 6, trebuiau să considere o recompensă în plus, privilegiul de 
a-l sluji pe un stăpân așa de minunat, o zi întreagă. 

Domnul Isus precizează că vor fi surprize la împărțirea răsplăților, cei care se așteaptă 
să fie primii, vor fi ultimii din cauză că slujirea lor a fost inspirată de mândrie și ambiții 
egoiste, iar cei care vor sluji din dragoste și recunoștință, vor fi onorați peste măsură. 

Aplicația ce se poate face nu numai la Iudei și Neamuri, ci și la vârsta la care suntem 
chemați în lucrarea Domnului, la tinerețe, la maturitate sau bătrânețe, unii având 
posibilitatea să lucreze mai mult, alții mai puțin. Trebuie să înțelegem că nu avem dreptul să 
murmurăm ci să fim mulțumiți cu ceea ce a făcut Domnul pentru noi. 
 

PILDA POLILOR (Luca 19:11-28). 
Contextul pildei ne prezintă motivul pentru care Domnul Isus a rostit-o; se apropia de 

Ierusalim, și venind din Ierihon, mulți adepți ai Lui aveau convingerea că Împărăția lui 
Dumnezeu urma să se arate îndată. 

În pilda aceasta, Isus spulberă speranțele lor, precizând că între prima venire și cea de 
a doua, va fi un interval de timp, în care ucenicii vor trebui să lucreze. 

Evreii așteptau o restaurare politică, după vechile tradiții glorioase, de aceea Domnul 
Isus s-a folosit de această ocazie, să clarifice lucrurile cu privire la Împărăția mesianică și a 
apelat la această pildă. Este asemănătoare cu cea a talanților: unii au vrut să le identifice dar 
deși au un fond comun, împrejurările legate de loc și timp, precum și scopul lor, fac din 
aceste două pilde deosebite una de alta. 

Pilda omului de neam mare a avut o paralelă reală în istoria lui Arhelau, ales de Irod 
să-i fie succesor dar care a fost respins de popor. Acesta s-a dus la Roma pentru a fi 
confirmat de puterea romană, apoi el s-a întors acasă și a răsplătit pe slujitorii săi iar pe 
dușmani i-a nimicit. 

În acele vremuri, principii și moștenitorii tronului se duceau la Roma să primească 
investitura de la Împărat, ori de la Senatul roman; așa a procedat și Irod cel mare, a mers la 
Roma unde a primit titlul de rege al iudeilor. 

Cu siguranță, în pildă omul de neam mare îl reprezintă pe Domnul Isus, care s-a dus la 
cer, unde așteaptă vremea când se va întoarce și va inaugura Împărăția pe pământ. Cei zece 
robi pe care îi cheamă, reprezintă pe slujitorii chemați la lucrare, cărora le-a încredințat zece 
poli, spunându-le să-i pună în negoț până ce El se va întoarce. 
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Pentru poli mai există denumirea de mine. Mina era o sumă de bani. În traducerile 
românești se folosește cuvântul „talant” în loc de mină. In ediția Noului Testament, editată 
de arhimandritul Sofronie Craioveanul (București, 1909), se află mine în loc de talanți. În 
textul grecesc se folosește mina, iar la plural, ,,minas". O mină era a 870-a parte a unui talant 
de aur și a 160-a parte a unui talant de argint. 

În pildă se precizează că toți au primit aceeași sumă, o mină. Aplicarea ei pentru noi 
este nu neapărat pentru darurile speciale, ci și pentru simpla credincioșie în mărturia 
creștină. Nu este vorba despre daruri naturale, ci de lucrarea Duhului Sfânt pentru a da 
mărturie. 

William MacDonald spunea: ,,Deși talentele și capacitățile fiecărui slujitor al Domnului 
diferă de ale altora, ei posedă însă și elemente comune tuturor cum ar fi privilegiile de a vesti 
Evanghelia și de a-L reprezenta pe Hristos în fața lumii, precum și privilegiul rugăciunii”. Fără 
îndoială, mina se referă la acestea. 

Mai întâlnim și o altă categorie de oameni, și anume cetățenii. Ei reprezintă poporul 
lui Israel, care L-au respins și după plecarea lui, au trimis un mesaj după el: ,,Nu vrem ca 
omul acesta să împărățească peste noi". 

Comentatori ai Scripturii arată că iudeii nu l-au primit pe Isus ca Împărat, când s-a 
coborât în lumea noastră, dar nu L-au dorit nici când era în slavă, când era predicat de Petru, 
de Ștefan, pe care i-au și martirizat. 

De la versetul 15, ni se prezintă imaginea revenirii Domnului, pentru a-și întemeia 
Împărăția, apoi sunt chemați slujitorii să de o socoteală pentru ceea ce li s-a încredințat. 

Slujitorii care au folosit bine mina lor, au primit o aprobare și o răsplată, potrivit cu 
cât au câștigat. Unul dintre ei înfășurase mina în ștergar, în loc s-o pună în negoț și chiar 
dacă l-a recunoscut ca domn și ca stăpân, a afirmat că era aspru, nu era mai puțin 
răspunzător să-și facă datoria. 

Răsplățile - stăpânirea peste cetăți, arată o legătură deosebită cu Israel, totuși ele 
ilustrează în mod izbitor, datoria noastră de slujitori ai lui Hristos. El este Domnul nostru, noi 
avem obligația de a-L sluji și de a asculta de El, socotind un privilegiu deosebit de a face o 
lucrare pentru un mare Domn. 

El ne-a dat fiecăruia o mină, ca să lucrăm pentru El. Gradul în care unui ucenic i se va 
acorda privilegiul de a conduce în împărăția lui Hristos, va depinde de măsura în care l-a 
slujit cu devotament și jertfire de sine, aici pe pământ. 

Din versetul 23 putem trage o concluzie și anume: să punem tot ce avem în slujba 
Domnului sau să încredințăm aceste bunuri altcuiva, care să știe să le fructifice spre slava 
Lui. 

Slujitorul al treilea a suferit pierderea răsplății dar nu se precizează că ar fi primit o 
altă pedeapsă, iar cetățenii care n-au vrut să-l aibă ca împărat, sunt etichetați ca vrăjmași și 
condamnați la moarte. 

Putem rezuma învățăturile principale ale pildei, după cum urmează: (1) până la 
momentul în care Hristos va lua Împărăția, va trece un timp, (2) credincioșii trebuie să 
folosească timpul de așteptare muncind ca să primească răsplata, (3) cei care se împotrivesc 
Împăratului vor fi condamnați. 
 

PILDA CELOR DOI FII (Matei 21:28-32) 
După intrarea în Ierusalim, Domnul Isus a rostit ultima serie de pilde. Această pildă a 

fost rostită în Templu; ea a fost o mustrare severă la adresa preoților celor mai de seamă și a 
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bătrânilor norodului, obiceiul lor de a nu da curs chemării lui Ioan la pocăință și credință. 
Parabola ne prezintă doi fii pe care i-a avut un om; acesta i-a rugat să lucreze în via 

lui. Primul refuză categoric, dar până la urmă s-a răzgândit și s-a dus; cel de al doilea 
recunoaște autoritatea tatălui și promite că se va duce, dar în realitate nu s-a dus. 

După această prezentare, Isus le pune o întrebare celor de față: ,,Care din amândoi a 
făcut voia tatălui său?" Răspunsul a fost evident, cel dintâi. Prin răspunsul acesta 
conducătorii religioși s-au condamnat singuri, fără să-și dea seama. 

În urma răspunsului lor, Domnul a tălmăcit pilda arătând că vameșii și prostituatele 
erau în postura primului fiu, care n-au făcut caz la început că vor asculta de Ioan, dar în cele 
din urmă s-au pocăit și au crezut în Isus. Cât despre conducătorii religioși, lor li se arată că 
sunt cel de-al doilea fiu care cu gura lor erau de acord cu principiile enunțate de Ioan 
Botezătorul dar care niciodată nu și-au recunoscut păcatele și nu le-au mărturisit. Nu și-au 
pus încrederea în Mântuitorul. 

Această explicație a fost o umilire pentru ei, cum păcătoșii disprețuiți reprezentați 
prin vameși și prostituate vor intra mai curând în Împărăția lui Dumnezeu, iar ei, membri 
marcanți ai vieții religioase care-i disprețuiau pe aceștia, datorită decăderii lor, considerau că 
nu pot intra în Împărăția lui Dumnezeu. 

Unii autori văd în primul fiu, păgânii, neamurile, iar în al doilea fiu, pe Israel, de la care 
Tatăl aștepta mai multă ascultare, care însă L-a dezamăgit pe Dumnezeu prin ipocrizia sa, la 
care religia se rezuma doar la nivelul vorbelor și nu al faptelor. 

Neamurile reprezintă mai ales pe cei care s-au pocăit; expresia „i-a părut rău” denotă 
pocăință, îndreptare, dorința de a recupera timpul neascultării. 

Ioan Gură de Aur spune: „Cei doi feciori sunt aceste două popoare: iudeii și neamurile, 
și așa s-a întâmplat și cu neamurile și cu iudeii. Neamurile, deși n-au făgăduit să asculte, deși 
n-au auzit Legea, au arătat cu fapta că ascultă, iudeii deși au spus... cu fapta n-au ascultat". 

Trimiterea și lucrul în vie reprezintă activitatea spirituală la care sunt chemați toți 
credincioșii, depinde de fiecare cum va răspunde și atitudinea pe care o va lua. 

Marele punct practic al pildei este: în ce constă religiunea mea?Este un nume sau o 
realitate? Este o afacere a inimii sau numai a limbii? Dovedește ceva mai mult decât 
ascultarea fiului care a zis ,,da, Doamne, voi merge, dar nu s-a dus?" M-am pocăit, m-am 
schimbat eu? Credința și iubirea, împreunate cu fapta mă apropie de Isus, de acel Mântuitor 
pe care Ioan Botezătorul îl arată păcătoșilor? 

Referindu-se la vameși și la prostituate, Ioan Gură de Aur spunea că ,,aceste două 
păcate sunt mari, născute amândouă din dragoste păcătoasă, unul din dragoste de trup, iar 
altul din dragoste de bani". 

Beniamin Fărăgău arată că prin cele trei pilde (pilda celor doi fii, pilda vierilor și pilda 
nunții fiului de împărat), Domnul Isus îi confruntă pe ascultătorii Săi iudei, cu istoria trecută, 
prezentă și viitoare. 

Pilda celor doi fii este focalizată pe evenimentul venirii lui Ioan Botezătorul, care era 
mesagerul lui Dumnezeu care pregătea calea unsului său, imediat după el a apărut Fiul 
vierului. Pilda vierilor este ancorată în prezent și se referă la viitorul imediat, viitor în care 
Fiul vierului avea să fie scos din vie și omorât. 

Pilda nunții Fiului de Împărat creionează istoria ce avea să urmeze răstignirii, învierii și 
înălțării lui Isus, istorie împărțită în două etape. Prima etapă vizează perioada când 
Evanghelia Împărăției urma să fie propovăduită iudeilor, iar a doua etapă viza perioada în 
care Evanghelia Împărăției, respinsă de către poporul iudeu, avea să fie propovăduită 
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neamurilor. 
 

PILDA VIERILOR (Matei 21:33-45). 
Imaginea este luată din Orient, unde oamenii nu plăteau în bani închirierea 

pământului, ci în roade și anume, un anumit procent din recoltă, potrivit naturii solului și 
altor condiții. În unele cazuri se plătea și în bani. 

În cazul acesta, proprietarul pune la dispoziție via, teascul; turnul, etc., în afară de 
muncă, și pretinde cea mai mare parte din recoltă. 

Parabola nu este greu de tălmăcit. Dumnezeu este proprietarul viei iar Israel este via 
(Psalmul 80:8; Isaia 5:1-7; Ieremia 2:20). Unii comentatori dau tălmăcire și celorlalte 
elemente din vie, după cum urmează: gardul este Legea lui Moise, care separa Israelul de 
neamuri și-i păstra pe israeliți ca popor distinct, pus deoparte pentru Domnul. Teascul 
reprezintă roada pe care Israelul trebuia să o aducă pentru Dumnezeu. Turnul reprezintă 
ochiul vegheator cu care Dumnezeu avea grijă de poporul Său. Viticultorii sunt preoții cei 
mai de seamă și cărturarii. 

În această pildă se arată păcatul poporului iudeu, care nu a adus roade pentru 
Dumnezeu și Lau respins pe Isus ca Mesia. Evreii erau chemați să slujească adevăratului 
Dumnezeu și slujirea lor era întruchipată prin activitatea în vie, Dumnezeu oferindu-le toate 
condițiile pentru a putea aduce roadă. 

Deci, fără a alegoriza pilda Domnului Isus, observăm câteva elemente comune între 
pildă și cei cărora le-a fost spusă, și anume: vierii sunt preoții cei mai de seamă și fariseii. În 
versetul 45 tocmai ei recunosc că lor le este adresată pilda. Paralela cu Vechiul Testament 
(Psalmul 118: 22; Isaia 8:14; 28:16) îl identifică pe Hristos cu fiul stăpânului viei, iar felul în 
care începe pilda este asemănător cu Isaia 5:1-7, unde ni se spune că via este poporul Israel. 

Vierii au avut o mare răspundere în raport cu însărcinarea primită, dar ei în loc să-și 
facă datoria, au abuzat de privilegiile acordate și s-au comportat cu trimișii lui Dumnezeu în 
așa fel încât pe mulți i-au omorât. În Matei 23:29-38, Domnul Isus încheie dialogul cu liderii 
lui Israel, arătându-le că istoria lui Israel este presărată cu acte de cruzime la care au recurs 
ei cu slujitorii pe care i-a trimis Dumnezeu. Modul lor de a nu-i accepta pe cei trimiși de 
Dumnezeu culminează atunci când fiul proprietarului este ucis de ei. În versetul 38 este 
citată declarația lor. 

La întrebarea pusă de Mântuitorul (,,ce va face el vierilor acelora?"), ei au dat un 
răspuns prin care și-au semnat propria lor condamnare. William MacDonald spune: ,,Când 
Hristos, Piatra, s-a înfățișat zidarilor - adică liderilor Israelului - ei nu au găsit nici un loc 
pentru El în cadrul planurilor lor de construcție, ci L-au dat la o parte ca nefolositor". 

Pentru noi, pilda este o lecție folositoare și anume: așa cum Dumnezeu a făcut atâtea 
lucruri pentru Israel; El a făcut și pentru Biserica Sa; oare se achită Biserica de menirea ei în 
lumea aceasta ? Ea trebuie să fie "stâlpul și temelia adevărului", trupul lui Hristos, casa Lui, 
etc. 

Bossuet spune: ,,Ascultați altă pildă. Suntem noi cărora le vorbește Isus, cum vorbea 
iudeilor; să ascultăm deci și să vedem sub figura cea mai clară și mai simplă care a fost 
vreodată, întreaga istorie a Bisericii". 
 

PILDA NUNȚII FIULUI DE ÎMPĂRAT (Matei 22:1-14). 
Pilda aceasta a fost deseori confundată cu cea din Luca 14 (pilda celor poftiți la cină). 

Este adevărat că între cele două pilde există asemănări: 
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➢ au ca subiect o cină, un ospăț;  
➢ invitații refuză să participe la ospăț; 
➢ invitații invocă diferite motive pentru a refuza invitația;  
➢ sunt aduși alții în locul celor invitați. 
Deși există multe asemănări, trebuie să remarcăm că există și deosebiri care arată că 

sunt două pilde distincte, și anume: 
➢ Luca relatează că pilda a fost rostită cu ocazia unei mese; 
➢ Matei relatează că pilda a fost rostită în Templu, în „săptămâna patimilor";  
➢ Luca relatează că invitații au refuzat să vină și au fost excluși de la cină,  
➢ Matei relatează că cei trimiși cu invitațiile au fost omorâți. 
Conținutul pildei ne prezintă Împărăția Cerurilor asemănată cu un împărat care a 

făcut nuntă fiului său; invitația a fost făcută în două etape. Întâi, invitația a fost făcută 
personal de către slujitori dar ea a fost respinsă, a doua invitație anunța că ospățul a fost 
lărgit dar și această invitație a fost respinsă, tratată cu dispreț, ocupați cu munca lor, cu 
afacerile lor iar de alții, cu violență (i-au omorât pe robii însărcinați cu invitația). 

Toate acestea s-au soldat cu mânia împăratului care a nimicit pe ucigași apoi le-a ars 
cetatea și, renunțând la prima listă de invitați, el a lansat o invitație generală și toate locurile 
din sala ospățului, au fost ocupate. 

Semnificația pildei este clară, împăratul este Dumnezeu, iar Fiul său este Isus Hristos, 
binecuvântările la care sunt chemați cei invitați să moștenească împărăția lui Dumnezeu, 
îmbracă forma unei invitații la un ospăț, la nuntă (Isaia 61:10; 62:5; Matei 9:15; 25:1-6). 
După obiceiul oriental, o invitație reprezenta o mare onoare și se repeta atunci când masa 
era gata. 

Pilda ne dezvăluie inima lui Dumnezeu în pregătirea și acordarea ultimei șanse 
poporului Său, dezvăluie îndelunga Lui răbdare cu aceia care l-au scos din vie chiar pe Fiul 
Său și L-au omorât. Această șansă este pregătită de Fiul Său prin cuvântările Sale din ultima 
săptămână, și apoi prin propovăduirea Evangheliei de către slujitorii Săi, dorind să-i 
trezească la realitate. 

Prima șansă a pocăinței, în urma lucrării lui Ioan Botezătorul, au pierdut-o și sunt 
avertizați prin pilda celor doi fii, apoi au fost confruntați cu a doua lor șansă prin pilda 
vierilor, iar prin această pildă, Dumnezeu era dispus să le mai acorde o a treia șansă. 

Israelului i s-au făcut două mari invitații; înainte de jertfa de la Calvar și după jertfa de 
la Calvar. Israeliții L-au respins pe Tatăl când au refuzat cuvintele lui Dumnezeu, 
propovăduite de Ioan Botezătorul, apoi L-au respins pe Fiul, atunci când L-au crucificat. Apoi 
Dumnezeu a trimis pe alți martori, când Duhul Sfânt a venit peste ei și au depus mărturie că 
Isus era viu și că națiunea putea fi mântuită. 

Warren W. Wiersbe spune: ,,când I-au respins pe Ioan, ei L-au respins pe Tatăl care l-a 
trimis, dar apoi a rămas lucrarea Fiului. Când L-au respins pe Fiul, au fost iertați din cauza 
neștiinței lor (Luca 23:34; Faptele Apostolilor 3:17) dar a rămas lucrarea Duhului Sfânt. 
Conducătorii au respins mărturia Duhului Sfânt și aceasta le-a adus judecata finală”. 

Locuitorii Ierusalimului, în frunte cu preoții cei mai de seamă, cu fariseii și cu bătrânii 
norodului, au fost martorii acordării celor trei șanse, pe care le-au respins. Au refuzat 
invitația, au tratat cu dispreț mesajul, iar pe mesageri i-au tratat cu violență. În urma 
tratamentului pe care i-au aplicat trimișilor Săi, Dumnezeu s-a folosit de oștile Sale ca de 
instrumente ale Sale, și anume de legiunile romane în frunte cu generalul Titus, care în anul 
70 d.Hr., au distrus Templul și Ierusalimul și majoritatea locuitorilor. 



72 

 

Ioan Gură de Aur spune: ,,Hristos a spus acestea ca să vestească mai dinainte cele ce 
aveau să se întâmple sub Vespasian și Tit, pentru că necrezând în El, au mâniat pe Tatăl. 
Tatăl îi pedepsește. Distrugerea Ierusalimului n-a avut loc îndată după omorârea lui Hristos, 
ci după patruzeci de ani, ca să arate îndelunga Lui răbdare: după ce l-au ucis pe Ștefan, după 
ce l-au omorât pe Iacov, după ce și-au bătut joc de apostoli". 

Chemarea la nuntă este adresată mai întâi celor poftiți, celor care aveau invitația, 
adică Israelului, poporul lui Dumnezeu, însă ei au respins chemarea. Trimiterea robilor la 
răspântiile drumurilor, marchează a doua fază a planului lui Dumnezeu. Ierusalimul și toată 
Iudeea refuzaseră chemarea. Cetatea le-a fost arsă iar cei rămași în viață au fost împrăștiați 
pe toată fața pământului Între timp mesagerii împăratului au trecut cu chemarea la nuntă în 
Samaria, după care au pornit înspre marginile pământului. 

În vers. 8-10 se acoperă întreaga istorie a Bisericii. Noi, Biserica lui Hristos, continuăm 
să fim sub jurisdicția acestui mandat. Datoria noastră este să ieșim la răspântiile drumurilor, 
în continuare, și să chemăm la nunta Fiului de împărat, pe toți aceia pe care îi găsim. De fapt, 
tocmai prin această chemare se împlinește legământul avraamic, la a cărui promisiune am 
fost făcuți și noi părtași. Mandatul pentru această lucrare îl avem în Matei 28:18-20. 

În pildă ne sunt arătate momentele premergătoare începerii nunții, când odaia era 
plină de oaspeți și împăratul a intrat să-și vadă oaspeții; a zărit un om fără haina de nuntă. 
Aici apare o dificultate: împăratul ar fi putut avea pretenția de la aceia care au fost poftiți la 
nuntă, dar de la cei care nu se așteptaseră la o asemenea invitație, de ce să pretindă ? 

Era obiceiul pe atunci, ca acel care este gazdă, să pună la dispoziția invitaților și 
îmbrăcămintea, același obicei prevedea ca oamenii să apară înaintea împăratului într-o 
îmbrăcăminte potrivită, și apoi împăratul era cel care îi invitase la masă. 

După cum remarcă comentatorul biblic Ryrie, pe vremea aceea era obiceiul ca 
oaspeții care nu aveau hainele corespunzătoare să li se pună la dispoziție asemenea haine. 
Fiecare împărat avea la îndemână un număr foarte mare de astfel de haine, acesta era 
semnul bogăției și magnificenței sale. Haina de nuntă era asigurată de gazdă, astfel că toată 
lumea era îmbrăcată cum se cuvine iar cei săraci nu se simțeau prost. Noi trebuie să 
acceptăm ceea ce ne dă Dumnezeu - dreptatea lui Hristos - și să nu încercăm să ne-o facem 
noi înșine. 

Ce reprezintă haina de nuntă? Haina de nuntă reprezintă îmbrăcarea cu Hristos, haina 
neprihănirii, o anumită pregătire în vederea participării (Psalm 132:6; Zaharia 3: 4; Isaia 52). 

Credința curată și iubirea de Dumnezeu ca o haină luminoasă, trebuie să 
împodobească sufletul nostru. Haina cea nouă, darul împărătesc, este zălogul iertării și al 
bunăvoinței Sale. 

Haina de nuntă o primești atunci când accepți cu toată smerenia invitația la nuntă, 
considerândo cel mai mare favor pe care împăratul ți l-ar fi putut face. Dar această haină, 
spălată și albită în sângele Mielului trebuie păstrată curată prin același sânge, 
subordonându-ne termenilor pe care i-a hotărât Dumnezeu, pentru păstrarea sfinților în har, 
deci pentru păstrarea hainei de nuntă. 

Celor care au crezut, le spune să se îngrijească de viața și faptele lor. Viața și fapta 
sunt haina de nuntă; chemarea este har al lui Dumnezeu. 

Jennings spune: ,,Toți sunt chemați să se bucure de ospăț, dar nu toți sunt dispuși să-și 
pună încrederea în Dătătorul, lăsându-L pe acesta să-i îmbrace cu haina corespunzătoare 
pentru ospăț". 

Beni Fărăgău corelează textul de față cu Matei 8:5-13, care relatează vindecarea 
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robului unui sutaș, a unuia dintre neamuri, când Domnul Isus rostește o condamnare peste 
cei din Iuda. Făcând un comentariu, el precizează că evreii „se rezemau pe descendența lor 
avraamică, crezând că lucrul acesta este haina care le va da dreptul să șadă la masa de 
nuntă împreună cu Avraam. Ioan Botezătorul i-a avertizat de raționamentul lor greșit (Matei 
3:9-10). Cei din sala de nuntă, care vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov, sunt veniți din 
răsărit, apus, din răspântiile drumurilor, iar cei aruncați în întunericul de afară, sunt tocmai 
fiii Împărăției. Deci nu este suficient să ai invitația, îi atenționează Isus pe mai-marii lui Iuda". 
Haina se capătă prin acceptarea Domnului Isus. 

Prin această pildă Domnul Isus ne arată că nunta semnifică o manifestare a bucuriei și 
Evanghelia este invitația la mântuire. Cei care acceptă invitația și nu se ridică la înălțimea 
chemării, vor avea un destin tragic: aruncarea în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și 
scrâșnirea dinților. 

În capitolele 24-25 din Matei, ne sunt prezentate cinci pilde și tot atâtea asemănări 
privind revenirea Domnului Isus Hristos. 

Pilda smochinului (Matei 24:32-35) ilustrează apropierea venirii Domnului Isus. Ioan 
Gură de Aur, comentând pilda spune că revenirea Lui va fi îndată și ca să arate cât mai este 
de la acele zile până la venirea Lui... ,,După cum trebuie neapărat să vină vara când mlădița 
smochinului este fragedă și înfrunzește, tot așa va fi venirea Lui" 

Warren W. Wiersbe arată că „smochinul este deseori o imagine a Israelului (Luca 
13:6-10; Osea 9:10), iar ceilalți pomi reprezintă națiunile lumii. Înmugurirea pomilor este 
indiciul că se apropie venirea Domnului. Generația aflată pe pământ în vremea aceea, va 
vedea întâmplându-se acest eveniment. Generația noastră vede o continuare a acestor 
semne. Dar noi nu așteptăm semne ca atare, noi îl așteptăm pe Mântuitorul". 

Textul începe cu pilda smochinului, care oferă termenul de comparație pentru cele 
spuse în versetul următor. În versetul 34 se precizează că aceste lucruri se vor întâmpla în 
generația respectivă. Această afirmație este întărită prin autoritatea Cuvântului lui 
Dumnezeu, care nu poate să treacă fără ca să se împlinească. 

Aici trebuie făcută o precizare: la versetul 33 expresia „Fiul omului" nu există în textul 
original. Cornilescu adaugă această expresie; în alte traduceri cum ar fi R.S.V., Jerusalem 
Bible sau N.A.S.B., se adaugă pronumele „el"; N.I.V. folosește pronumele neutru „it", în locul 
pronumelui personal masculin. Toate acestea duc la faptul că textul ar trebui tradus astfel: 
,,tot așa, și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că el (evenimentul)- fiind vorba 
despre căderea Ierusalimului - este aproape, este chiar la ușă". (Beni Fărăgău - Matei) 

Se știe că la smochin, frunzele cad iarna și rămâne pustiu până primăvara târziu și 
atunci când începe să înfrunzească, aceasta devine un semn evident că vara este aproape. 
Semnul acesta este luat de Domnul Isus, ca termen de comparație pentru cele spuse de El.  

F.W. Grant spune: ,,Generația care vede începutul acestor lucruri și care va apuca să 
vadă sfârșitul. Generația, cu sensul de rasă sau neam este o traducere legitimă a termenului 
original. Deci Isus a prezis că rasa iudaică va supraviețui pentru a vedea toate aceste lucruri 
întâmplându-se" 

Pilda nevegherii stăpânului sau pilda cu hoțul (Matei 24:43-44) ilustrează venirea 
neașteptată a Domnului Isus. 

Ioan Gură de Aur spunea: ,,Prin pilda cu stăpânul casei mi se pare că Domnul a vrut 
să-i îndemne spre virtute pe cei trândavi; că ei n-au nici o altă grijă de sufletul lor, câtă grijă 
au de banii și averile lor, cei care se așteaptă să-i atace hoții". 

Prin această pildă, Domnul Isus îi previne că nu vor ști ziua, folosindu-se de exemplul 
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lui Noe și că nu vor ști ora, prin exemplul hoțului. 
Pilda se referă la veghere și se termină cu îndemnul din versetul 44: ,,De aceea și voi 

fiți gata căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți", adică în ceasul în care nici un 
semn nu pare să prevestească venirea Lui. 

D. Hill spune: ,,A veghea sau a trăi cu băgare de seamă sau a fi pregătit, implică 
credincioșie în responsabilitatea care ne-a fost încredințată fiecăruia, vegherea nefiind o 
simplă problemă de zel, de bucurie sau doar de credință (afară de cazul în care credința este 
înțeleasă ca și credincioșie și ascultare), ci slujire activă și responsabilă". 

Scopul acestei pilde a fost acela de a-i avertiza pe ucenici de momentul imprevizibil al 
venirii 
Domnului. Și această venire se aseamănă cu venirea unui hoț, care atunci când vine, ia din 
casă numai ceea ce îl interesează. În mod asemănător, Domnul Isus când va veni, va lua doar 
pe unii și va lăsa pe ceilalți; de aceea suntem avertizați să fim gata pentru a fi luați și a nu fi 
lăsați. 

În acel moment, destinul fiecăruia nu va fi hotărât în mod arbitrar de Domnul Isus, ci 
de modul în care ne-am trăit viața, în care am rămas credincioși. 

Pilda celor doi robi (Matei 24:45-51) ilustrează credincioșia în așteptare. Tema 
principală este credincioșia în lucrul încredințat nouă. 

Domnul Isus arată că un slujitor își va arăta adevăratul caracter prin felul în care se va 
purta cu privire la revenirea stăpânului său. Ioan Gură de Aur, comentând pilda spunea: 
,,Hristos le cere aceste două însușiri: înțelepciune și credință. Domnul numește pe sluga 
aceasta credincioasă, că nici n-a dosit, nici n-a cheltuit în zadar și fără rost averea stăpânului 
său, și o numește înțeleaptă, că a știut să chivernisească cum trebuie, cele încredințate". 

Robul înțelept este acela care va avea grijă de copiii lui Dumnezeu și va fi onorat cu 
mari responsabilități în împărăție. 

În Sfânta Scriptură, copiii lui Dumnezeu sunt numiți „o casă" (Galateni 6:10; Efeseni 
2:19; Evrei 3:6; 1 Petru 2:5) și Dumnezeu a pus slujitori peste fiecare casă, adică în bisericile 
locale, Dumnezeu a pus lideri spirituali. Scopul acestor lideri este să-i hrănească pe oameni. 

Warren W. Wiersbe spune: ,,Sarcina slujitorului nu este să fie popular ci să fie 
ascultător. El trebuie să hrănească familia cu hrana de care are nevoie și când are 
nevoie...Dacă un conducător spiritual își îndeplinește ascultător datoria, la venirea Domnului 
el va fi răsplătit. Dar dacă acel conducător nu-și va face datoria, la venirea Domnului va fi 
tratat cu asprime". 

Robul rău îl reprezintă pe cel credincios cu numele, care are un comportament ce nu 
este afectat de perspectiva revenirii apropiate a stăpânului său. Acest rob îi bate pe ceilalți 
slujitori, mănâncă și bea la un loc cu bețivii. Întrebarea care o punem este: Ce anume a 
produs căderea acestui slujitor? Evident, răspunsul este că acest rob a încetat să mai aștepte 
revenirea Domnului său, a trăit ca cei din lume și s-a purtat rău cu ceilalți slujitori. 

Wiersbe spune: ,,Ori de câte ori slujitorii lui Dumnezeu nu pot să lucreze împreună, 
este deseori din cauză că cineva a uitat că Domnul se va întoarce. Așteptarea venirii Lui și 
iubirea venirii Lui ar trebui să ne motiveze să fim fideli și iubitori" 

În această pildă, Domnul Isus ne arată unde va fi luat cel credincios și unde va fi trimis 
cel necredincios; sunt arătate două destine, pe de o parte să fii pus peste toate averile 
stăpânului, iar pe de altă parte, să fii tăiat în două și aruncat afară, acolo unde va fi plânsul și 
scrâșnirea dinților. Toate acestea constituie o atenționare serioasă pentru ucenici. 

A te pregăti pentru a fi luat înseamnă a fi găsit credincios în lucrul care ți s-a 
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încredințat. Ceea ce ți s-a încredințat este definit de Domnul Isus în contextul relațiilor dintre 
noi. 

Este evident că întreaga lucrare a ucenicilor avea în vedere pe ceilalți slujitori ai 
împăratului, și că mandatul Împărăției trebuie să fie definit neapărat pe planul relațiilor. 
Oamenii sunt punctul focal al mandatului pe care Domnul Isus l-a dat ucenicilor în Matei 
28:18-20. Aceasta este lucrarea în care stăpânul trebuie să ne găsească credincioși. 
 

PILDA CELOR ZECE FECIOARE (Matei 25: 1-13). 
Pentru a atrage atenția asupra nevoii de a veghea, Domnul Isus se folosește de o 

situație reală din vremea Lui. O căsătorie evreiască avea trei stadii: logodna, legământul și 
nunta propriu-zisă. Logodna era înțelegerea între părinții celor doi și putea să aibă loc cu 
mult înainte ca cei doi să fi ajuns la vârsta maturității. Legământul consta dintr-o ceremonie 
care avea loc la casa miresei, în cadrul căreia se schimbau promisiuni reciproce în fața 
martorilor iar mirele dădea daruri miresei. Existau trei modalități prin care o femeie să fie 
câștigată de soție și ea se câștigă pe sine în două feluri. 

În primul rând, ea putea fi câștigată pe baza unei plăți în bani, a unui act scris și a unei 
relații sexuale. Prin plata unei sume de bani; casa lui Shammai spune „pentru un dinar sau 
pentru echivalentul unui dinar"; casa lui Hillel spune: ,,pentru un perutah sau pentru 
echivalentul unui perutah". Dar cât este un perutah? Este a opta parte dintr-un issar XXXX. 

În al doilea rând femeia se câștiga pe sine prin moartea soțului și printr-o carte de 
despărțire. 

Odată făcut legământul, acesta nu putea fi rupt iar dacă aceasta se întâmpla, era 
socotit divorț sau dacă bărbatul murea înainte de nuntă, femeia era considerată văduvă. 

Al treilea stadiu al căsătoriei era nunta, și anume mirele însoțit de prietenii săi, 
mergea după mireasă la casa ei părintească și o ducea la casa lui, unde era pregătit ospățul 
de nuntă. 

Ceea ce ne prezintă Isus, se referă la stadiul al treilea al căsătoriei. Mirele, îmbrăcat 
de sărbătoare, cu o cunună pe cap, pleca la casa miresei, însoțit de prietenii săi, de rudenii și 
de alte persoane invitate. Unii duceau haine ce țineau de zestre, alții candele aprinse sau 
torțe, iar alții, instrumente muzicale. Candelele erau făcute din pământ ars ori din metal, 
legate de un băț de lemn, fiind de dimensiuni reduse conțineau puțin ulei și trebuiau să aibă 
rezervă de ulei din care să se toarne în ele. Mireasa ajutată de prietenele ei, își pregătea 
îmbrăcămintea aleasă și în seara nunții, era gătită, învăluită cu un văl lung și des, care o 
acoperea. Alaiul când se apropia, rudele și prietenii ieșeau înainte, iar mireasa stătea în prag, 
părinții ori frații o predau oficial mirelui, împreunând mâna lui dreaptă, cu a fetei. 

În unele cazuri intrau în casa miresei dar de regulă plecau la casa mirelui. În această 
pildă, accentul cade pe fecioarele care o însoțeau pe mireasă, care trebuiau să fie pregătite 
s-o însoțească pe mireasă atunci când cineva din alaiul ce venea după mireasă, mergând 
înainte făcea o strigare: ,,Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare !" 

La acest anunț, din cele zece fecioare, cinci n-au fost în stare să-și aprindă lămpile 
deoarece nu aveau ulei. ,,Ni se sting lămpile !" era strigătul lor. Celelalte cinci, care și-au 
făcut rezerve de ulei au însoțit alaiul de nuntă, acompaniind-o pe mireasă. 

Pilda aceasta este frumoasă, simplă, are un sfârșit trist pentru cele cinci fecioare 
neînțelepte. Ea este introdusă printr-o formulă asemănătoare cu cele din seria pildelor 
Împărăției (cap. 13). Toate aceste pilde vorbesc despre realitatea viitoare legată de 
Împărăția Cerurilor, când va veni Fiul omului și când unii vor putea intra în Împărăție iar alții 
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nu vor putea. 
Formula „Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu..." este interpretată în mai 

multe feluri, și anume: 
Trandafir Șandru spune că „atunci" face legătura cu capitolul precedent ca și când ar 

fi vorba despre aceeași problemă, cuprinzând cheia interpretării, adică momentul când își va 
găsi corespondentul și interpretarea - va fi la venirea Domnului Isus. 

William MacDonald arată că primul cuvânt „atunci" stabilește legătura cu capitolul 24 
și plasează pilda în perioada precedentă și concomitentă cu revenirea Domnului Isus pe 
pământ. 

Potrivit interpretării G.B.V. termenul „atunci" din context arată că este vorba despre 
timpul când Domnul Isus va veni să așeze pe pământ Împărăția și că Împărăția este 
precedată de judecata pe care o va face Domnul Isus asupra celor vii. 

Beni Fărăgău arată că prin formula introductivă „atunci", Domnul Isus a dorit să-i facă 
pe ucenici să înțeleagă ce se va întâmpla în momentul venirii Fiului omului în slava Sa, 
atrăgându-ne și nouă atenția asupra a ceea ce trebuie să se întâmple acum, ca atunci să fim 
între cei ce vor fi lăudați și nu condamnați de Fiul omului. 

Domnul Isus a apelat la ceva ce era familiar ucenicilor, lor nu le-a fost greu să prindă 
înțelesul, de aceea nici nu au cerut Domnului să le-o tălmăcească. Pilda este focalizată pe 
momentul propriu-zis al venirii Mirelui. Aceasta ne obligă să înțelegem cât de importantă 
este pregătirea noastră, deoarece momentul apariției Lui va face diferența dintre fecioarele 
înțelepte și cele neînțelepte; în acel moment, orice încercare de a rezolva situația, nu va mai 
fi posibilă. 

Cine sunt reprezentați prin cele zece fecioare ? 
Unii comentatori spun că cele nechibzuite reprezintă pe Israel și că atunci când a venit 

Domnul Isus, ei nu au fost gata. 
Beni Fărăgău, plecând de la faptul că poporul lui Dumnezeu este format din două 

grupuri de oameni, poporul Israel și Biserica, spune: ,,Este în același timp posibil ca pilda 
celor zece fecioare să reprezinte aceste două grupuri; poporul Israel fiind întruchipat prin 
fecioarele nechibzuite, iar Biserica - reprezentată aici prin ucenici - de fecioarele înțelepte" 
Această interpretare a pildei este posibilă pentru că Isus era încă în viață și evenimentele 
cruciale ale lucrării Sale, moartea, învierea și înălțarea la cer, erau așteptate să se întâmple 
în viitorul apropiat. 

Același autor citat subliniază că Domnul Isus, începând din capitolul 24 se adresează 
ucenicilor Săi pentru a-i pregăti pentru evenimentele ce urmau să aibă loc în viitorul 
apropiat, și anume: distrugerea Ierusalimului și dărâmarea Ierusalimului. Întrebarea pe care 
I-au pus-o ucenicii Domnului Isus arată că ei au amestecat evenimentele de la sfârșitul 
veacului când va veni Fiul omului. De aceea, Domnul Isus considera că este de importanță 
covârșitoare ca în această situație, ucenicii să vegheze să nu renunțe la lucrarea pentru care 
Domnul Isus îi pregătea și pe care urma să le-o încredințeze ca și mandat al Împărăției 
(Matei 28:18-20). În concluzie, viitorul trebuie să se focalizeze pe ucenici, respectiv pe 
Biserică, vizând perspectiva escatologică. Pilda nu s-a consumat pentru că nu s-a consumat 
nici nunta Mirelui. 

Ioan Gură de Aur spune că pilda celor zece fecioare a fost spusă de Domnul Isus 
pentru a ne îndemna să facem milostenie din banii și din averile noastre. 

Mulți comentatori arată că cele zece fecioare reprezintă pe adevărații ucenici ai 
Domnului Isus, în timpul necazului cel mare. Candelele simbolizează mărturii, iar uleiul, 
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untdelemnul; fecioarele nechibzuite reprezintă pe cei care mărturisesc că au nădejdea 
venirii lui Mesia dar n-au fost niciodată convertiți și astfel nu îl au pe Duhul Sfânt; Mirele 
este Hristos. 

Conform interpretării date de G.B.V., aici este vorba despre judecata celor vii din 
poporul ales al lui Dumnezeu. De aici rezultă că rămășița credincioasă din poporul Israel va 
intra în odaia de nuntă cu Mirele, Domnul Isus și se va bucura de sărbătoarea Lui. Criteriul 
după care unii din Israel vor fi la nuntă, este determinat de lumina candelei. Candela fără 
untdelemn înlătură pretenția participării la nuntă. 

Versiunea ,,Vulgata” precum și cea siriacă spun că el a venit cu mireasa sa. Tabloul 
profetic, Domnul Isus se va întoarce cu mireasa Sa (Biserica); nunta are loc în cer; ospățul 
descrie binecuvântarea Împărăției pământești a lui Hristos. 

Trandafir Șandru arată că cele cinci fecioare înțelepte reprezintă adevărata Biserică, 
ce va avea parte de Răpire iar cele cinci fecioare nechibzuite reprezintă partea slabă a 
Bisericii care va rămânea de la Răpire. Uleiul este folosit de Isus fără dorința de a simboliza 
ceva, ca o aplicație practică, îl putem asemui cu Duhul Sfânt. 

Indiferent ce tâlcuire s-ar da acestei pilde, un lucru iese în evidență, și anume: ceea ce 
caracterizează pe fecioarele înțelepte: vegherea. Deci, pilda ne atrage atenția asupra 
învățăturii pe care dorea Isus s-o dea ucenicilor, cât și celor care vor crede prin cuvântul lor, 
și anume nevoia de a veghea, deoarece nu se cunoaște nici ceasul și nici ziua când Domnul 
Isus va reveni. Credincioșii trebuie să fie pregătiți ca și când Domul ar putea veni în orice 
clipă. 
 

PILDA TALANȚILOR (Matei 25:14-30). 
Această pildă nu trebuie confundată cu pilda minelor (Luca 19:11-27), chiar dacă cele 

două au multe asemănări; ele nu sunt identice, timpul și locul fiind diferite. 
Omul care s-a pregătit să plece în altă țară îl reprezintă pe Domnul Isus, care și-a 

încredințat averea, robilor Săi, ucenicilor iar în urma lor, Bisericii. Fiecărui rob din pildă i s-au 
dat bani (un talant era egal cu 36 kg) și un talant valora cât salariul pe 20 de ani; potrivit cu 
capacitatea fiecăruia și la întoarcerea Lui, El să-și poată lua cu dobândă ceea ce era al Lui. 

Celui cu capacitatea mai mare i-a dat cinci talanți„ celui cu capacitatea medie i-a dat 
doi talanți iar celui cu capacitatea minimă i-a dat doar un talant. 

Talanții, spun unii, reprezintă talentele, aptitudinile, timpul, bunurile materiale și tot 
ceea ce are un credincios și ar putea pune în slujba Domnului. Talanții se referă la puterile și 
capacitățile interioare pe care un credincios le are, primite de la Domnul. 

Biblia de studiu arată că „talantul reprezintă înzestrările noastre, trupul nostru, 
resursele și posibilitățile noastre de a-L sluji pe Dumnezeu pe pământ. Aceste lucruri sunt 
considerate de Dumnezeu, un credit de care suntem răspunzători pentru a-l administra în 
modul cel mai înțelept".  

Warren W. Wiersbe spune: ,,Talanții reprezintă oportunități (ocazii formidabile) de a 
ne folosi aptitudinile...Nouă ni s-au încredințat lucrări potrivite cu aptitudinile și darurile pe 
care ni le-a dat Dumnezeu. Este un privilegiu pentru noi să-L slujim pe Domnul și să-I sporim 
bunurile". 

Beni Fărăgău arată că ,,lucrarea pe care stăpânul - Domnul Isus - a încredințat-o 
ucenicilor Săi, și prin ei, Bisericii, este facerea de ucenici (Matei 28:18-20). Robul bun și 
credincios este acela care, cu ceea ce are, va face tot ce îi stă în putință pentru ca Împărăția 
lui Dumnezeu să crească, adică acela care va fi găsit făcând ceea ce i-a dat stăpânul să facă". 
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Făcând apel la textul din Matei 10:41-42, autorul arată că dacă dintr-un motiv sau 
altul, nu putem face lucrarea unui ucenic sau a unui prooroc dar dacă avem pe inimă această 
lucrare, vom găsi să dăm măcar un pahar cu apă, unuia dintre acești micuți, în numele unui 
ucenic și putem fi siguri că nu ne vom pierde răsplata. 

William MacDonald, comentând acest pasaj, subliniază că Hristos este stăpânul, 
călătoria lungă este perioada dintre prima și a doua Sa venire, slujitorii însărcinați cu 
răspunderea de a purta de grijă intereselor Domnului, sunt israeliții aflați în viață în timpul 
Marii însărcinări. Momentul când se cere socoteală este momentul celei de a doua veniri a 
Domnului. 

Pilda ne atrage atenția că Domnul Isus dă fiecărui slujitor, o măsură diferită a 
talanților, potrivită cu puterea și capacitatea de a lucra în slujba Lui și că fiecare slujitor are 
datoria să pună în slujba Lui, ceea ce a primit, fiind răspunzător nu numai de ceea ce face 
pentru Domnul, ci și de chemarea și măsura pe care a primit-o. 

Ne sunt prezentați acești slujitori în momentul când li se cere să dea socoteală. Acești 
slujitori se încadrează în două categorii: fideli și infideli. Cei fideli și-au luat talanții și i-au pus 
în lucrare pentru Domnul lor, iar cel infidel, în loc să-și folosească oportunitățile, i-a îngropat. 
El nefăcând nimic a păcătuit privându-l de slujirea și câștigul pe care i le datora. 

Cei care au fost fideli, au primit aceeași laudă, au început ca slujitori și Domnul i-a 
promovat ca și conducători, credincioșia lor le-a dat fiecăruia responsabilități mai mari. 

Robul netrebnic a fost necredincios în lucrul care i s-a dat, i-a fost teamă de eșec, nici 
nu a încercat să investească, temându-se de responsabilități. El putea să plaseze banii la o 
bancă și ar fi adunat ceva cu dobândă. Referindu-ne la zarafi, după părerea unora, acest 
lucru ne sugerează că dacă nu putem folosi bunurile noastre pentru Domnul, este indicat să 
le dăm altora care știu să le folosească. Bancherii ar putea fi, în acest caz, misionari, societăți 
biblice, edituri creștine, programe radiofonice de vestire a Evangheliei, etc. 

Este evident faptul că ceea ce nu folosim pentru Domnul, este în pericol să se piardă. 
Stăpânul l-a mustrat pe slujitorul infidel și nefolositor, apoi i-a luat talantul și l-a dat celui ce 
avea mai mulți talanți. Întunericul de afară din versetul 30, precizează Wiersbe, nu se referă 
neapărat la iad, chiar dacă acesta este cazul în Evanghelii (Matei 8:12; 22:13). El precizează 
că există pericol de a construi teologie pe baza pildelor, pentru că ele ilustrează adevărul 
într-un mod viu. Viziunea lui este că omul și-a pierdut oportunitatea de slujire și n-a câștigat 
nici lauda, nici răsplata, aceasta  însemnând ,,întunericul de afară". 

În viziunea lui MacDonald, robul aruncat afară este exclus din împărăție pentru a avea 
soarta îngrozitoare a celor răi; nu eșecul de a investi talantul este acela care l-a condamnat ci 
mai degrabă lipsa lui de fapte bune a demonstrat că nu a posedat credința salvatoare. 

 
 
 
 
 
 


