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impArAjia lui dumnezeu in evangheliile

sinoptice (ii)

de Gprian Terinte

Activitatea Domnului Hristos in Noul Testament incepe

intr-o atmosfera a urgen^ei, a «crizei" de timp. La maturitate,

Mantuitorul apare pe scena istoriei cu un mesaj oarecum alarmant:

S-a Implinit vremea ji Imparajia lui Dumnezeu este aproape.

Pocaip-va §i credeji in Evanghelie (Marcu 1:15)

In scurt timp, fara a-si prezenta detaliat Evanghelia $i fara a

se face foarte cunoscut, El ii cheama ca ucenici pe Simon $i

Andrei, pescari, care, in graba, i$i lasa uneltele, pe tatal lor $i pe

angajau' lui ji il urmeaza pe Iisus. Noul profet incepe sa se

deplaseze destul de repede dintr-un loc in altul (Marcu 1:36-39),

iar la pupn timp dupa inceperea activitapi, se angajeaza in

interpretarea Legii (Mat. 5:20-48), numindu-i fa^arnici pe cei mai

religiosi din norod. Toate acestea pentru ca, le spune El, Imparapa

lui Dumnezeu este gata sa se descopere.

Problema ascultatorilor lui Iisus era ca nu erau in stare sa

discearna important vremii pe care o traiau, cu toate ca stiau sa

prezic5 starea vremii pentru ziua urmatoare. In^elegerea
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semnificapei acelui timp era de fapt cheia inj:elegerii crizei §i a

deciziei care trebuialuata (Luca 12:54-56).

Sub semnul urgen^ei trebuia sa stea si activitatea ucenicilor

care au fost trimisi sa propovaduiasca. Pentru a nu pierde timpul,

Iisus le porunceste chiar sa nu se intereseze de soarta vreunui

cunoscut pe drum (Luca 10:4), sa nu zaboveasca deloc in cetaple

in care nu vor fi primiti*. Celor care vor sa se inroleze in ucenicie

nu li se permite sa se intoarca pentru a-si lua ramas bun de la

familie si nici macar sa-i planga pe membrii familiei care

decedasera. Morpi txebuiau sa-si ingroape proprii lor morp, iar cei

chemap. la Imparape trebuiau sa se angajeze pe drumul ei fara
intarziep (Luca 9:59-62).

In aceste condipi ale urgen^ei^ M^ntuitorul a decis sa

foloseasca pilde pentru a vorbi despre Imparape. El a considerat

ca nu era timp pentru discursuri lungi. Ilustra^iile si indemnurile

scurte erau cele mai potrivite modalitap de a prezenta Imparau'a

ale carei semne se manifestau deja si pentru care ascultatorii erau
chemap sa se decida si sa acponeze.

Dupa ce am trecut in revista speran^ele mesianice pe care

Vechiul Testament, dar mai ales literatura apocaliptica le

desteptase in randul poporului despre sfarsitul acelui veac, mai

trebuie spus faptul ca in perioada de inceput a activitapi lui Iisus

aceste speran^e devenisera si mai arzatoare in inimile

conapionalilor Sai. Cei mai mulji din popor credeau ca traiesc

ultimele zile ale erei celei vechi. Erau din ce in ce mai frecvente

miscarile de tip mesianic, in care pretinsul mesia defila pe strazile

Ierusalimului impreuna cu suspnatorii, miscari care erau reprimate

prompt de armata romana. Gasirea adevaratului Mesia era adanc

inradacinata chiar in devopunea evreilor evlaviosi, precum
Simeon, care isi doreau cu ardoare sa-L yada o data pe Salvatorul

lui Israel (Luca 2:25). Asteptarile au fost §i mai mult intensificate
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de predicarea lui loan Botezatorul despre Mesia, Imparajie §i

iminenja judecapi lui Dumnezeu.

Evangheli^tii ni-L prezinta pe Mantuitorul ca pe Agentul

prin care Dumnezeu triumfa asupra Diavolului, inca din era

aceasta. Contemporanii Mantuitorului traiau cu speranja aratarii

,,veacului viitor", dar El a folosit expresia ,,Imparajia lui

Dumnezeu", care desemna atat intervenjia lui Dumnezeu in

istorie, cat §i posibilitatea de a incepe o noua via|a crezand in El.

De aceea, Neal Fisher1 este de parere ca evanghelijtii II prezinta

pe Iisus la interferenja dintre cele doua veacuri eshatologice

(ccLcjv€<;): eel vechi, in care raul inca mai este simpt, §i eel viitor, ale

carui semne sunt deja prezente prin lucrarile lui Hristos. Cei care

aveu sa creada in El incepeau deja sa traiasca in veacul eel nou, in

faza lui de conflict cu;eel vechi, pana la desfasurarea lui plenara. In

acest punct trebuie sa recunoa§tem intotdeauna ca nu avem

termenii cei mai potrivi^i pentru a exprima realitatea pe care

Mantuitoml a propovaduit-o §i a adus-o chiar prin lucrarea Sa.

Aceasta insuficien^a terminologica se refera mai ales la natura

cinetica a Impara^iei, la faptul ca ea este o realitate dinamica, §i nu

doar un domeniu al domniei lui Dumnezeu.

Dupa parerea lui Fisher2, conflictul dintre cele doua veacuri

eshatologice este perceptibil in primul rand prin conflictul religios.

Erau anumite categorii de oameni care se sim^eau siguri de

apartenen|:a lor la impara$ie (fariseii), siguran^a despre care
Mantuitorul spune ca este de§arta. Contrar conceppilor acestora §1

spre marea lor indignare, la Impara^ie au acum acces cei carora
veacul prezent le-a oferit pupne binecuvantari gi sanse de a intra in

adevaratul popor al lui Dumnezeu. Este vorba de cei saraci, umili

1 Neal Fisher, The Parables ofJesus. Glimpse ofGod's Reign, New York, Crossroad,

1990, p. 14.

2 Fisher, op. cit.t p. 16.
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si dispre£ui$i, dar care nu pot trai fara neprihanirea pe care numai

Dumnezeu o poate da. Asadar, ambele categorii experimentau

ceva nou: carturarii si fariseii isi vedeau terminat rolul de

reprezentanpi ai neprinanirii lui Dumnezeu, pe cand cei care

fusesera niste oameni neinsemna^i erau acum comesenii si
inso^itorii lui Iisus.

Conflictul acesta, insa, nu-si avea originea in simplele

divergence teologice dintre Iisus si carturari. Acestia din urma L-au

acuzat pe Mantuitorul ca scoate demoni cu ajutorul lui Belzeebul

(Mat. 12:25-29), al carui nume insemna Mstapanul casei". Asa cum

am constatat, conceppa contemporanilor lui Iisus era ca prin£ul

intunericului si ingerii sai erau domnitorii veacului prezent,

izbavirea fiind posibila numai prin interven^ia lui Dumnezeu.

Atunci, Iisus le da pilda imparapiei dezbinate si a casei celui

putemic, prin care ^arata nu doar sursa cu totul diferita a puterii

Sale, ci si faptul ca Imparau'a lui Dumnezeu, pe care ei o asteptau

in vederea izbavirii, s-a apropiat deja de ei si este in conflict cu

puterile veacului prezent. Mai mult decat atat, Domnul spune clar

ca eel care pana acum a fost considerat putemic este acum infrant.

IllA Imparapa lui Dumnezeu in EvangeKa dupa
Matei

I/LAl. ImparafiaiuiDumnezeuinMat. 1-10

Matei foloseste ^cu predilecpe expresia ,,Impara£ia

cerurilor", si mai pu^in wImparacia lui Dumnezeu" (6:33; 12:28).

Cu toate acestea, el se refera la acelasi lucru prin cele doua
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sintagme. Martin Dibelius3 arata ca din cele mai vechi timpuri

evreii au evitat s5 pronun^e numele divin. Ei vorbeau despre

Impara^ia ,,Dornnului" in loc de Imparapa lui YHWH si de

asemenea despre ,,cer" in loc de wDomnul". Comunitajile crestine

in care evreii predominau numeric au pastrat acest mod de

exprimare, ceea ce explica si expresia ,,Impara{ia cerurilor" la

evanghelistul Matei.

Proclamarea tmpdrdfiei de cdtre loan Botezatorulin Mat. 1-10

In Evanghelia dupa Matei, Imparajia lui Dumnezeu apare

pentru prima data in predicarea lui loan Botezatorul din desert:

|i€mvo€LT(E- fiYYi-Kev y«P ^l paoiteia tcov otjpavwv - ,,Pocaiji-

va, caci Imparajia cerurilor este aproape" (3:2). A§adar, prima

activitatea asociata cu ImpM^ia lui Dumnezeu a fost proclamarea

sau predicarea. Un alt lucru care poate fi observat este faptul ca in

predicarea lui loan Botezatorul, Imparajia lui Dumnezeu este

vestita cu acelea^i cuvinte folosite §i de Iisus si de ucenicii Sai. Am

putea spune chiar ca in aceasta secjiune (1-10), proclamarea lui

loan este perfect identica cu cea a Mantuitonilui (4:17) si a
ucenicilor (10:7). Tot intre capitolele 1 si 10 din Matei constatam

ca loan, Domnul si ucenicii au asociat Imparajia lui Dumnezeu si

cu o cerin^a - pocditi-vdl Aceasta insemna o convertire reala, adica

intoarcerea ascultatorilor la evlavia ceruta in Vechiul Testament,

dar diferita de formalismul unora dintre contemporanii lor. §i tot

ca o caracteristica generala a Imparajiei lui Dumnezeu, in aceasta

secpune se poate afirma ca atat loan Botezatorul, cat si Domnul

Hristos sunt prezentap ca cei prin care se implinesc promisiunile

3 Martin Dibelius, Jes.w, http://www.religion-online.org.
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din profepile vechitestamentare. loan il intruchipa pe eel vestit de

Isaia in 40:3 - ,,Pregatip. in pustie calea Domnului, neteziji in

locuri uscate un drum pentru Dumnezeul nostru" (vezi Mat. 3:3).

De asemenea, loan era eel de pe urma din randul profe^ilor

Vechiului Testament (Mat. 10:13), iar lisus insusi il va identifica

drept Ilie »care trebuia sa vina" (10:14), conform profejiei lui

Maleahi (3:1; 4:5). Donald E. Gowan4 a rezumat speranjele

profetice vechitestamentare in felul urmator:

Dumnezeu trebuie sa schimbe fiin^a umana; sa-i dea o inima

noua §i un duh nou... Dumnezeu trebuie sa schimbe

societatea; sa restaureze poporul Israel in jara sa, ora§ele sa

fie reconstruite §i sa innoiasca statutul lui Israel ca marturie

pentru toate napunile... Dumnezeu trebuie sa schimbe insa§i

creajk.

Manifestarea domniei lui Dumnezeu era central

promisiunilor cu privire la mantuire in tot Vechiul Testament (Is.

24-27; 40-55, mai ales 40:9-11; Obadia 21; Mica 4:3; Tef. 3:15;

Zah. 14:16-17).

Vroriamarea tmparatieide cdtre Domnullisus Hristos in Mat. 1-10

Ca si loan Botezatorul, Domnul lisus, prin mesajul si

lucrarea Sa, impHnea profetiile Vechiului Testament. Dintre autorii

evangheliilor sinoptice, Matei leaga eel mai strans mesajul

Mantuitorului de revelau'a vechitestamentara. Ca sa exempHficam,

(1) evanghelia ^iiayykXvov) pe care El o predica era intotdeauna

4 Donald E. Gowan, Eschatology in the Old Testament, Philadelphia, Fortress,
1986, p. 2.
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asociata cu Imparapa (4:23). Mark Saucy5 constata ca de douS ori
in primele noua capitole ale Evangheliei dupd Matei, activitatea lui

Hristos este rezumata la invS^area norodului in sinagogi,

predicarea evangheliei Imparajiei si vindecarea bplnavilor (4:23;

9:35). Ins3si sintagma evanghelia Impdrdfiei are menirea de a lega

vestea bunape care o aduce Mantuitorulde fagaduin^eleprofetice

ale Vechiului Testament Cea mai puternica influenza asupra

conceptului noutestamentar de ctiayY&tov au avut-o textele din

Deutero-Isaia (Is. 52:7; 61:1; 40:9; 41:27). Speranjele eshatologice

deduse de aici conjin proclamarea Impara^iei, includerea

Neamurilor in istoria mantuirii, respingerea ritualismului formal al

Legii (vezi si Ps. 40), accentul pus pe termeni ca 6LKaLoouvr| (Ps.

40:9), ao-cripta (Is. 52:7) si dprjvri (Is. 52:7), toate acestea

regasindu-se in Noul Testament.

De asemenea, (2) lucrarile de vindecare savarsite de

Hristos faceau parte din implinirea speran^elor mesianice din

Vechiul Testament. Raspunsul lui Iisus pentru loan Botezatorul in

Mat. 11:5 se bazeazS pe Is. 35:5-6 si cuprinde in descrierea

activitapi Sale mai multe ac^iuni de vindecare: wQrbii isi capata

vederea, schiopii umbla, leprosii sunt cura"^, surzii aud etc."

Capitolele 8 si 9 din Evanghelia dupd Matei se constituie in mare

parte din relatarile unor astfel de vindec5ri. Dibelius6 este de

parere ca si la aceste vindecari s-a referit Iisus atunci cand le-a

spus ascultatorilor ca Impara'pa lui Dumnezeu este in ei (Luca

17:21). De aceea, el respinge traducerea inlduntrul vostru^ suspnand-

o pe cea care exprirna in mijlocul vostru (evtot; ujiclov koxiv).

5 Mark Saucy, wThe Kingdom-of-God Sayings in Matthew", BSac, V151 # 602,
(Apr. 94), p. 179.

6 Dibelius, op. «/., [computer file].
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Dibelius, care se numara printre intemeietorii criticii

formei, alaturi de Karl Ludwig Schmidt si Rudolf Bultmann, are o

poziue sceptica in privinj:a miracolelor, excepjie facand cele

menite sa demonstreze in mod direct apropierea Imparatt'ei lui

Dumnezeu. Dupa parerea lui, nu tot ce li s-a parut ascultatorilor

neobi^nuit in faptele lui Iisus poate fi numit minune. Ace$;tia

priveau faptele lui Hristos fara a le evalua critic asa cum, considera

Dibelius, ar trebui sa faca orice crestin din zilele noastre. Astfel,

autorul amintit considers ca sunt veritabile numai minuni precum

vindecarea paraliticului, menita sa demonstreze puterea lui Hristos

de a ierta (Mat. 9:1-8); vindecarea omului cu mana uscata, al carei

scop era sa demonstreze rigiditatea desarta a liderilor cu privire la

Sabat (12:9-14); vindecarea robului unui sutas, care trebuia sa arate

puterea cuvantului lui Iisus (8:5-13); eliberarea unui demonizat in

sinagoga din Capernaum, pentru a ilustra un adevar enun^at in

propria lui predica (Luca 4:31-37). Desigur, faptele lui Iisus au o

baza istorica, dar, in opinia lui Dibelius, aceasta ne ramane

intotdeauna necunoscuta, din cauza unor tradi^ii ale Bisericii

primare. Bunaoara, el considera ca umblarea pe mare a fost doar o

epifanie. Aceasta relatare are paralele in povestiri budiste, de

exemplu. Potrivit aceleiasi logici, invierile, de asemenea, sunt niste

epifanii inregistrate cu scopul de a dovedi ca Hristos are putere

asupra viepi si a moipi. Mai mult, lui Iisus I s-au atribuit fapte

relatate in mituri ce apar^ineau altor religii, cum ar fi eliberarea

demonizatului gadarean sau prefacerea apei in vin la nunta din

Cana.

Dibelius recunoaste, totusi, ca Mantuitorul a ac^ionat prin

vindecari in sfera bolilor, a ac^ionat in sfera morala prin discursuri

ca Predica de pe Munte, dar suspne ca Iisus nu §i-a propus atunci
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eradicarea bolilor, §i nici schimbarea totala a societap. Ceea ce a

facut El a fost o promisiune palpabila, vizibila, a faptului ca

Imparapa lui Dumnezeu se va consuma intr-un viitor

nedeterminat. Transformarea acestei lumi avea sa se produca, dar

era lucrarea ce-L priveste doar pe Dumnezeu. Hristos voia atunci

sa-I aduca pe oameni la cunostin^a acestui Dumnezeu, iar faptele

§i vorbele Sale au fost semnele Imparapei, si nu Impara^ia insasi.

Qiiar daca cercetarea lui Dibelius, si critica formei in

general, are consecin^e importante pentru studiul Noului

Testament, cum ar fi cele legate de transmiterea orala a textului,

formele pe care aceste narapuni le-au luat §i faptul ca Biserica

primara a influenjat intrucatva folosirea acestui material, trebuie sa

fim foarte circumspect in afirmapi, deoarece datele de care

dispunem pentru cercetarea acestui subiect sunt foarte putine.

O alta problema a criticii formei este ca ii ignora pe

martorii oculari. Tot legat de aceasta, cercetatorii din aceasta

categorie subestimeaza capacitatea evreilor din acea vreme de a

transmite fidel, cuvant cu cuvant, faptele si spusele Domnului

Isus. Nu trebuie uitat faptul ca evreii aveau o tradipe rabinica pe

care au transmis-o in acelasi mod. Cel pu^in in perioada primului

secol, ei puneau un mare accent pe memorarea unor astfel de

informajii. Avem deci toate motivele sa credem ca Biserica

primara a fost capabila si dornica sa foloseasca §i sa transmita

corect informapile despre faptele si cuvintele Domnului Isus.

Explicapa evanghelistului (8:17) in privin^a minunilor, mai

ales cele de vindecare si de eliberare, este implinirea profepei din

Is. 53:4: ,,El a luat asupra Lui neputin^ele noastre §i a purtat

boalele noastre". Natura fizica a miracolelor face trimitere la

dimensiunea fizica a Imparapei. Impara^ia pe care Iisus o vestea
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nu era doar o implinire spirituala a promisiunilor profetice despre

schiopi, bolnavi si orbi. De aceea, nu putem reduce nici

promisiunile facute nafiunii la implinirea lor spirituala.

Nu trebuie omis nici faptul ca Matei II prezinta pe Hristos

ca implinire eshatologica a speranjelof profetice prin (3) trasatura
etnica a lucrarii Sale. Iisus i-a inva^at pe oameni in sinagogi (4:23;

9:35), si-a ales doisprezece ucenici dupa cele douasprezece

semin^ii ale lui Israel, pe care le vor gi judeca stand pe

douasprezece tronuri (19:28). Atunqjcand i-a trimis sa proclame

Imparapa, El le-a poruncit sa nu mearga la Neamuri $i nici la

samariteni, ci doar ,,la oile pierdute ale casei lui Israel" (10:6).

Asadar, in prirna faza, Matei arata ca evanghelia Imparau'ei

predicate de Iisus este aceeasi veste buna ca si a profeplor

vechitestamentari. Cuvintele, vindecarile si rnvierile al c2ror autor

a fost El reprezentau inceputul mult asteptatei impliniri a

promisiunilor din^vechime. Mesajul lui loan, al lui Iisus si al

ucenicilor despre Imparatt'e din Mat. 1-10 a fost acela al domniei

lui Dumnezeu despre care aminteste si Vechiul TestamenL
Aceasta nu presupunea doar manifestarea dinamica a suveranitapi

lui YHWH, ci si restaurarea poporului Israel ca domeniu al
exercitarii domniei lui Dumnezeu.

Urmatoarea secjiune din Evanghelia dupa Matei prezinta

reacjia ascultatorilor lui Iisus fa^a de mesajul Impara^iei lui

Dumnezeu. Capitolele 11 si 12 sunt alcatuite dintr-o serie de

discupi contradictorii pe care Domnul le-a purtat cu oponenpi SaL

De fapt, evenimentele din aceste doua capitole pregatesc terenul
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peniru pildele din. capitolul" 13. Respingerea Imparajiei este

anticipate prin declarapa dfiTll:6, care marcheaza inceputul

acestei secjiuni: ,,Ferice de acela pentru care Eu nti^voi fi un piilej

de poticnire". Appi, Iisus a inceput sa mustre norodul pentru

atitudinea de respingere a lui loan Botezatorul (7-14), pentru

respingerea Fiului Oniului (16-19) si pentru lipsa de pocainpa a

celor care au vazut miracolele Sale si nu s-au intors la Dumnezeu

(20-24).

Evanghelistul Matei arata ca Mantuitorul. a fost respins de

toate cele trei grupuri cu care a stat de vorba: mulpmile de iudei,

liderii religiosi si rudele Lui. Insa, conform lui Saucy7, toata aceasta

discujie jdespre respingere este legata de activitatea lui Iisus prin

Duhul. Dupa exorcizarea din 12:22, ]V^ntuitorul leaga apropierea

Imparapa lui Dumnezeu de lucrarea Sa prin Duhul (v. 28) si apoi

vorbeste despre hula impotriva Duhului Sfant (w. 31-32). Se

poate spurie atunci ca acolo unde este Duhul Sfant, acolo este si

Impara^ia lui Dumnezeu. Asadar, pentru evanghelistul Matei, Iisus

nu era doar vestitorul Imparapei, ci chiar purtatorul ei. Saucy mai

spune ca prezen^a Impara^iei prin Duhul explica si sensul nojiunii

de apropiere. Iisus (4:17) siucenicii (10:7) spusesera ca Imparajia

este aprpape (nYYLK€l;)» ceea ce inseamna ca lucrarea lui Iisus prin

Duhul reprezinta doar apropierea ei, nu si desfasurarea ei plenara.

Miracolele erau doar semne ale Imparapiei lui Dumnezeu.

Legatura dintre Mantuitorul si Duhul Sfant arata ca

evanghelistul Matei i§i propune sa-L prezinte pe Domnul si

Imparapa pe care o vestea ca pe o frnplinire a speran^elor profetice

vechitestamentare. De aceea, in 12:18 lui Iisus i se aplica profepa

din Is. 42:1-4, iar cu alte ocazii loan Botezatorul i-a atribuit un rol

Saucy, art. tit.y p. 184.
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eshatologic - »E1 va va boteza cu Duhul Sfant si cu foe" (3:11). In

aceste condipi, Iisus i-a condamnat pe contemporanii Sai si pe

liderii acestora pentru ca nu s-au pocait (Mat. 11:20-21), macar ca

au vazut miracole si ar fi putut sa in^elaga ca El era Robul lui

Dumnezeu, uns cu Duhul Sfant, despre care se profejise. El nu a

mustrat poporul pentru conceppile politice si naponale despre

Impar5£ie, ci pentru ca a refuzat sa accepte condipa spirituals a

intrarii in Impara^ie, adica pocain^a.

f/I.A.3. Impar&fzampHdefedmMotet&

Scopulpildelor rostite de Mdntuitorul

Scopul acestor pilde pare a fi exprimat in w. 10-13. Cu

toate acestea, cercetatorii au pareri foarte diferite despre acest

loghion. Spre exemplu, exista opinii potrivit carora textul nici nu a

fost rostit initial in acest context Analizand versetele paralele din

Marcu 4:10-12, JoachimJeremias8 afirma cu certitudine ca

Marcu 4:11-12 este un loghion foarte timpuriu. El dateaza

dinainte de Marcu ?i provine dintr-o tradijie palestiniana.

Paralelismul antitetic (v. II)9, demonstrativul€K€LvoL<; (v. 11)

§i circumlocujiunea, folosita de txei ori spre a indica lucrarea

dumnezeiasca,10 sunt tipic palestiniene. Mai presus de toate,

insa, trebuie sa avem in vedere ca citatul liber din Is. 6:9-10

8 JoachimJeremias, Parabolele lui Iisus, Bucure§ti, Anastasia, 2000, p. 9-16.
9 Jeremias considera ca antiteza este intre ucenici ?i cei de afara, iar termenii
paraleli, care corespund, sunt (iuairipLov fi irapaPoAr|.

10 Este vorba despre verbele folosite la pasiv (565oToa $i yivemi in v. 11 ji

d(j)eGf| in v. 12) pentru a indica aqiunile lui Dumnezeu, dar fara a i se pomeni

numele din motivele amintite mai sus.
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iq Mancu 4:12 se indeparteaza mult de textul ebraic ?i de

Septuaginta, fiind insa conform cu Targumui

Concluzia lui Jeremias este aceea ca loghionul din Marcu

4:11-12 este autentic, dar n-a fost rostit cu privire la pilde, ci cu

privire la intreaga predicare a lui Iisus. In aceste condipi, nu se

poate spune ca pildele exprima taine nespuse pana atunci de

Domnul. Cu alte cuvinte, ele nu aduc nimic nou despre Impara^e,

ci doar unica taina a Imparapei lui Dumnezeu, adica taina

inaugurarii ei in cuvantul si in lucrarea lui Iisus.

Qpinia lui Jeremias poate fi mai bine in^eleasa daca avem

cunostinja de motivele care 1-au determinat sa ajunga la aceasta

concluzie. El aminteste faptul ca timp de cateva secole dupa ce au

fost spuse, pildele au fost interpretate alegoric, pe motiv ca ele s-

au vrut a fi exprimarea unor taine. Acest lucru a dus, evident, la

distorsionarea mesajului lor. Vrand sa demonstreze ca

interpretarea alegorica este o metoda eronata, Jeremias

argumenteaza, asa cum am aratat, ca Mantuitorul n-a inten^ionat

sa exprime niste taine doar prin enun^area pildelor, pentru ca noi

sa le consideram mesaje incifrate. Iata, asadar, ca autorul amintit

combate o metoda de interpretare a pildelor, ajungand insa la

combaterea autenticita^ii textului biblic. Qedem ca nu exageram

daca spunem ca pre^ul platit este prea scump si, in acelasi timp,

inutil. Nu este nevoie sa contestam competent redacponala a

scriitorilor noutestamentari pentru a demonstra ca mai tarziu ei au

fost gresit interpreta^i. Jeremias merge pana intr-acolo incat spune

ca Marcu a fost winselat de cuvantul capcana napapo^ri, pe care in

mod eronat 1-a inteles caparabola" si care s-ar referi la fiecare pilda

in parte. In realitate, spune Jeremias, acest termen desemneaza

intreaga taina a Imparapei lui Dumnezeu, aceea a ,,iruperii
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contemporane in cuvantul si in lucrarea lui Iisus, si nu niste taine

speciale."

Robert H. Stein11 mai aminteste o varianta de traducere (si

interpretare) a pasajului din Marcu 4:11-12. Termenul iva din v.

12 poate fi considerat o abreviere a expresiei iva irXriptoGcoaiv

(wca sa se implineasca"), pe care o gasim in Marcu 14:49. In acest

caz, pasajul s-ar traduce astfel:

Voua v-a fost data taina Imparajiei, dar pentru cei de afara

totul este in pilde pentru a se implini (ce a fost spus): vor

privi dar nu vor vedea, vor auzi dar nu vor injelege, pana

cand nu se vor intoarce la Dumnezeu ca sa fie iertaji.

Stein observa ca nici aceasta interpretare nu este lipsita de

probleme. Nicaieri in Marcu nu mai avem vreo situate in care

expresia iva Tdr|p(o0coaiv s& fie prescurtata prin iva. Aceasta

varianta mai presupune si traducerea lui lirjiroxe in spiritul

interpretarii targumice a lui Is. 6:9-10, si nu in lumina textului

masoretic sau al Septuagintei, traducere care este foarte nesigura.

Pe de alta parte, Mark Saucy12 observa faptul ca, desi

Domnul a rostit multe pilde in fa$a ascultatorilor, nu a talcuit

decat pujine dintre acestea. Dintre cele explicate, nici una nu

trateaza in mod special Impara'pa lui Dumnezeu. Acesta inseamna

ca Domnul a intenponat ca anumite lucruri sa ramana ascunse fa£a

de ascultatori, din cauza impietririi inimii lor. Trebuie in^eles, de

asemenea, ca exista o diferenj;a pe care Iisus o face intre pildele

despre Imparape si celelalte discursuri, de aceea este gresit sa

11 Robert H Stein, An Introduction to the Parables of Jesus, Philadelphia,

Westminster, 1981, pp. 31-32.

12 Mark Saucy, art. cit., pp. 190-192.
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spunem ca tainele Imparapiei sunt, de fapt, tot ceea ce a spus p a

facut El. Aceasta cu atat mai mult cu cat Mantuitorul incepe sa

vorbeasca in pilde privitoare la Impara'pie abia din Matei 13. Daca

Iisus ar fi vorbit de la inceput despre o Imparafie diferita de cea

din Vechiul Testament, cu siguranja ca ar fi creat multa confuzie

printre ascultatori. In plus, pana la aparipa unei dovezi clare

despre impietrirea inimii lor §i despre respingerea mesajului

Imparapei, nici nu ar fi avut motiv sa le ascunda anumite lucruri

despre Imp&rajie.

Stein13 sintetizeaza trei scopuri principale ale pildelor lui

Hristos. Avand in vedere faptul ca discursurile Sale despre

Imparatie au provocat invidia liderilor religio^i, dar §i suspiciunile

romanilor, care §tiau ca Mesia avea sa fie personajul eliberator,

Iisus a intenponat sa prezinte Imparapa astfel incat mesajul sau sa

nu fie perceput ca o instigare. Asadar (1) in primul rand,

Mantuitorul a ascuns taina Imparapei lui Dumnezeu de cei care

cautau pricini ca sa-L invinuiasca (vezi Marcu 14:55-59). Nu era

nimic ofensator in a vorbi despre o Imparajie care seamana cu

saman^a de mustar (Marcu 4:30-32) sau cu aluatul (Mat 13:33). De

aceea, pildele ascundeau mesajul Imparajiei pentru cei de afara,

dar il descopereau ucenicilor, atunci cand Domnul interpreta

pildele. Acest scop este valabil mai cu seama pentru pildele despre

Imparajia lui Dumnezeu.

(2) In al doilea rand, anumite pilde erau menite tocmai sa

faca mai explicit un mesaj pe care Domnul voia sa-1 transmita atat

ucenicilor, cat §i celor de afara. Acesta nu pare a fi scopul pildelor

din Matei 13 (sau al pildelor despre Imparatie), dar este valabil

13 Stein, op. at., pp. 33-35.
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pentru pilde precum cea a samariteanului milps sau cea a fiului

risipitor.

(3) Nu in ultimul rand, susjine Stein, prin unele pilde Isus

urmarea sa-i dezarmeze pe oponenti. Nici acesta nu vizeaza in

mod direct pildele Imparau'ei. Dupa modelul pildei lui Natan din

2Sam. 12:1-4, care a avut menirea de a-1 convinge pe David de

gravitatea pacatului sau, unele pilde, precum cele din Luca 15 (oaia

ratacita si leul pierdut, fiul risipitor etc.) erau emulate pentru a

dovedi lipsa de temei a reprosurilor amintite in Luca 15:1-2.

In concluzie, se poate afirma ca Mantuitorul a intenpionat

totusi ca o parte a mesajului Impara^iei lui Dumnezeu sa ramana

ascuns de cei cu inimile impietrite. Desigur, unele pilde au ramas

neintelese si pentru ucenici, eel pupn in prima faza, dupa cum

altele au fost injelese si de cei de afara (Marcu 12:12). De aceea,

deocamdata este aproape imposibil de facut o separare neta intre

ceea ce Domnul a vrut sa fie descoperit si ceea ce a vrut sa ramana

ascuns. Consideram insa ca loghionul despre care am vorbit este

autentic si exprima atat scopul urmarit de Iisus, cat si rezultatul

pildelor Sale.

Pilda semanatorului (Mat. 13:1-9)

Prin aceasta pilda, Iisus intenu'ona sa le arate ucenicilor atat

ludtoda prin care taina Imparapiei avea sa fie transmisa, cat si

rezultatele la care trebuiau sa se astepte. Mesajul putea fi si unul de

avertizare a muljimilor in privin^a respingerii Evangheliei sau a

unei receptari superficiale a acesteia.

Abordand pilda aceasta dintr-o perspectiva mai practica,

E.X Heatherley14 observa faptul ca accentul nu este pus pe

»♦ EX Heatherley, The Parables ofChrist, Texas, Balcony, 1997, p. 99.
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identhatea semanatorului, ci pe acjiunea de a semana. Semanatorul

era atunci Iisus, dar mai tarziu aveau sa fie apostolii si top

misionarii si lucratorii Bisericii crestine. Aceasta inseamna ca (1)

ucenicilor trebuia sa le fie clar ca Imparau'a nu avea sa se extinda

prin for^a rnilitara, ci prin predicarea Cuvantului. Ideea extinderii

Imparapei este sugerata si de rodirea ,,exagerata" (feremias) a

pamantului fertil. Qaig Bloomberg15 arata insa ca pilda nu

urmareste sa descrie fidel o practica agricola, ci sa exprime ni^te

adevaruri spirituale, dintre care autorul amintit enumera: (2)

Asemenea semanatorului, a carui samanta cade pe mai multe feluri

de pamant, Dumnezeu i$i raspande?te Guvantul printre tot felul

de oameni; (3) Asemenea celor trei categorii de soluri nefertile,

unii nu vor avea reacpi mantuitoare fa^a de Cuvantul auzit: fie il

vor respinge, fie vor deveni cre^tini superficiali, fie vor deveni

cre§tini carnali; (4) Asemenea solului roditor, singura reaqie

corecta fa^a de Cuvantul semanat este supunerea insopta de

perseveren^a; acestea vor dovedi apoi la nivel practic regenerarea

individului. Ideea de perseveren^a este subliniata si de Giarles

W.F. Smith16, care observa ca aceasta este insopta de (5) siguran^a

rezultatelor, lucru pe care urmasii lui Hristos trebuiau sa-1 retina

bine, pentru a nu fi descurajati cand vor vedea Biserica persecutata

in mijlocul Neamurilor.

Imparapa lui Dumnezeu nu esueaza in misiunea sa, dar nici

nu este o forja implacabila. Ea intampina opozipe si ostilitate,

membrii ei esueaza uneori, dar in final ea va triumfa. Ostilita^ile ?i

esecurile aparpn istoriei, asa cum solul neroditor pie de semanat.

15 Craig Bloomberg, Interpreting the Parab/es, Illinois, IVP, 1990, p. 228.

16 Claries W.F. Smith, The Jesus of the Parables, Philadelphia, United Oiurch

Press, 1975, p. 43.
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Cu toate acestea, Imparajia lui Dumnezeu este eterna, iar

semanatul trebuie continuat. In fond, pilda sugereaza §i (6)

suveranitatea absoluta a lui Dumnezeu.

Pilda neghinei (Mat. 13:24-30)

Heatherley17 este de parere ca, din moment ce aceste prime

doua pilde sunt singurele pe care Domnul le-a interpretat,

inseamna ca ele au o importanja deosebita in interpretarea

celorlalte.

Pe langa elementele comune cu cea anterioara, pilda de faja

aduce, bineinteles, o taina noua a Imparajiei. Aceasta se refera la

existenja unui oponent, a unui inamic. Exista un personaj malefic

care imprastie o samanja rea, pe langa" cea buna, semanata de

proprietarul ^arinei. Dupa cum spune loan Gura de Aur18,

in pilda de mai inainte Domnul vorbejte de oamenii cane nu

sunt cu luane aminte la cuvintele §i inva^aturile Lui, care se

departeaza de El ?i lasa in parasire saman^a; in pilda aceasta

vorbefte de ereticl Dupa ce Hristos le-a explicat ucenicilor

Sai pentru ce le graiejte in pilde, le vorbe^te dinainte §i de

erezii, ca ucenicii sa nu se tulbure.

Taina cuprinde, a^adar, §i caracterul eterogen al Imparajiei.

Sunt mulpi oameni rai alaturi de cei buni in Imparau'a lui

Dumnezeu. Foarte probabil ca acest nou adevar le-a provocat un

adevarat soc ucenicilor, carora pana atunci le spusese ca numai cei

care fac intru totul voia lui Dumnezeu vor intra in Imparau'e.

Acum li se spunea ca vor fi prezenti in Impara^ie ?i oameni

17 Heatherley, op. dt.y p. 114.

18 loan Gura de Aur, Omilii la Matei, trad Pr. D. Fecioru, IBMBOR, 1994, p.
536.
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nedemni de ea. Asa se explica si faptul ca ucenicii I-au cerut

Mantuitorului sa le explice wpilda cu neghina din farina". Ei n-au

numit-o pilda celor doi semanatori §i nici pilda celor doua

seminje.

Cu siguranja ca doar neprihanip puteau sa aparuna

Imparajiei lui Dumnezeu in sensul etic sau spiritual al cuvantului,

dar ucenicii trebuiau avertizap. in privin^a impostorilor, a celor

care vor adera nominal la ea. Trebuie menjionat si faptul ca

buruiana pe care Comilescu o traduce prin ,,neghina" ((iCctviov)

este o planta care in fazele incipiente ale dezvoltarii seamana

foarte bine cu graul. Pe masura insa ce graul si aceasta buruiana se

maturizeaza, diferen^a devine din ce in ce mai evidenta. De aceea,

stapanul nu le-a permis slujitorilor sa smulga buruiana, pentru ca

nu cumva, nefacand bine diferenj;a, sa smulga si graul. Sf. loan

Gura de Aur precizeaza si un alt motiv practic al ingaduin^ei

Stapanului, pe care pilda nu-1 poate sugera doar prin imaginea

agricola, dar pe care Domnul 1-a avut in vedere cu siguranja, acela

ca o parte din cei asemanati cu neghina puteau sa devina mai

tarziu fii ai Impara^iei, asemanap cu graul.

Pentru mulpmea larga, semnifica^ia se putea restrange la

un avertisment referitor la §iretlicurile celui rau, indreptate

impotriva acceptarii lui Iisus de catre ascultatori. Ucenicii insa

trebuiau sa afle inplesul mai profund al pildei, referitor la

conflictul interior al Impara^iei lui Dumnezeu si la victoria finala a

neprihanirii, atunci cand domnia lui Dumnezeu se va manifesta

deplin in domeniul care acum este afectat de rau.

Craig Bloomberg19 atrage atenpa asupra unei aparente

neclarita^i in interpretarea parabolei de catre Iisus insusL Jarina,

19 Craig Bloomberg, op. «/., p. 199.-
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care este proprietatea semanatorului bun, este lumea. In ea

coexists graul si ,,neghina5>, adica fiii Impara$iei si fiii celui rau. La

sfarsit insa ingerii vor fi trimisi sa-i smulga pe cei rai din Imparapa

lui Dumnezeu, de unde s-ar deduce o identificare a lumii cu

Imparau"a lui Dumnezeu. Altii insa, pentru a rezolva aceasta

neclaritate, au identdficat Impara^ia cu Biserica, cea ce teologic este

incorect. Este incorect, de asemenea, sa lasam raul sa creasca in

biserica, pe motiv ca Domnul ne interzice sa-1 eradicam.

Bloomberg spune ca Impara^a trebuie in|;eleasa ca fiind domnia

universala §i suverana a lui Dumnezeu, care nu este echivalenta

nici cu lumea fi nici cu Biserica.

Singurele personaje care au ramas neinterpretate de

Mantuitorul sunt slujitorii care dialogheaza cu Stapanul lor. Era

lesne de in^eles insa cS acestia ii reprezentau pe ucenici. Este

foarte probabil ca ei sa fi fost descuraja^i de opozi^ia pe care o

intampinau, de aceea, la un moment dat, au sugerat chiar

suprimarea acestor ostilitap cu ,,foc din cer" (Luca 9:54). In aceste

condi^ii, Domnul le adreseaza pilda din care trebuiau sa in^eleaga

ca (1) Dumnezeu permite ca neprihanipi si nelegiuij;ii sa coexiste

in fmparape, iar uneori acestia sunt greu de diferena'at, pana la

sfarsitul veacului. (2) In final, cei rai vor fi separa^i $i pedepsip

pentru faptele lor. (3) De cealalta parte, cei neprihani^i vor fi

stransi alaturi de Dumnezeu si rasplati^i de catre El.

Pilda grauntelui de mustar (Mat. 13:31-32)

O alta pilda pe care Domnul a rostit-o pentru a le conferi

ascultatorilor siguran^a cu privire la Imparatt"a pe care o vestea este

cea despre grauntele de mustar. Daca prin pilda anterioara

Mantuitorul a raspuns nedumeririi ucenicilor cu privire la falsii
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urmaji ai Sai $i k opozipa de care aveau parte cei autentici, acum

El vrea sa-i incurajeze §i cu privire la dimensiunile pe care
Impara^ia lui Dumnezeu le va lua.

Fisher20 este de parere ca, desi existau semin^e §i mai mici

decat cea de mustar, in gandirea popukra aceasta era simbolul
dimensiunilor foarte mici. Mci menjiunea despre pasarile cerului
nu este intamplatoare §i nu are doar menirea de a ne crea o

imagine a proporpilor pe care le ia planta o data cu trecerea

timpului. In literatura rabinica §i in cea apocaliptica, pasarile

cerului simbolizau napunile care aveau sa se adune in tmpara^ia lui

Dumnezeu, atunci cand aceasta se va arata cu putere. Asadar,

acest simbol al pasarilor a fost folosit de Domnul pentru a le arata

ascultatorilor cS ceea ce le vestea El era Impara^ia pe care o
asteptau.

Cu totul altfel interpreteaza Campbell Morgan21 aceasta

pilda. El afirma ca nu exista in gradinile ascultatorilor nici o specie

de mustar care sa creasca atat de mult, incat pasarile sa locuiasca
printre ramurile sale. De aceea, spune Morgan, Iisus vorbe§te

despre o credere anormak a mustarului, pentru a arata ca

Impara^ia va avea parte de o cre?tere anormak, neintenpbnata de

Dumnezeu. Domnul avea in vedere tending viitoare a Bisericii de

a se impune prin putere militara, politica §i prin organizapi de tot

felul, care vor atrage dupa sine lucruri necurate, simbolizate in

pilda prin pasarile cerului. Din pilda semanatorului se injelege clar

ca cea mai mare parte a semin^elor semanate a fost neroditoare ?i

numai o parte neinsemnata §i-a indeplinit menirea de a rodi.

20 Fisher, op. rit.> p. 115.

21 Campbell Morgan, The Parables and the Metaphors of our Lord, New Jersey,
Fleming H Revell Company, 1943, p. 54-59.
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A§adar, pilda ar semnifica o realitate dureroasa din viitorul

Imparajiei.

Interpretarea lui Morgan se dovede?te a fi defectuoasa din

cateva motive. In primul rand, Domnul nu intenponeaza prin
pildele sale sa potoleasca elanul ucenicilor pentru Imparape, ci sa-1

canalizeze in direcpa corecta. De aceea, Domnul nu le-a ascuns

aspectele dureroase ale alegerii Imparapei lui Dumnezeu in aceasta

viaja. Cu toate acestea, El nu-^i face un scop din a prezenta aceste

aspecte, mai ales in condipile in care ucenicii incepeau sa fie

ingrijorapi de inaintarea Imparapei, pe fondul ostilita^ilor pe care le

infrunta deja. Daca Domnul le-ar fi spus atunci ca sporirea ei nu

va fi dupa voia lui Dumnezeu §i va mai avea parte §i de necurajiile

veacului, ucenicii ar fi fost complet demoralizaji. Sfantul loan

Gura de Aur22 spune ca, dimpotriva, ucenicii ar fi putut intra in

panica din cauza impresiei pe care le-a lasat-o cantitatea mica de

saman|a care a roclit, iar Domnul ii incurajeaza spunandu-le o

pilda despre soarta semin^ei roditoare. De?i este pupna, roadele ei

vor fi neajteptat de mari, a§a cum de fapt avea sa fie cu

raspandirea credinjei cre^tine in Imperiul roman ?i nu numaL23 In

al doilea rand, Morgan trece de la interpretarea simbolurilor la o

,,teologie"a cuvintelor §i chiar a proporplor. Daca in pilda

semanatorului pasarile au simbolizat pe agenpi celui rau, este

imprudent sa afirmam ca ?i in celelalte pilde ele vor avea aceea^i

semnificape. Sa nu uitam ca la un moment dat, Mantuitorul a

vorbit impotriva ingrijorarilor dand ca pilda purtarea de grija a lui

22 Sfantul loan Gura de Aur, op. «/., p. 539.

23 Pentru marturii de data ulterioara despre numarul nea^teptat de mare al
crejtinilor in Imperiul Roman, vezi Tertulian, Apohgticum> XXXVTI, (5)-(7) in
Despre idoktrie si alte scrim morale^ Timisoara, Amarcord, 2001, p. 246.
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Dumnezeu fa^a de pasarile cerului. Oare ce ar trebui sa injelegem

de aid, daca pastram semnificati'a simbolurilor din pilde?

Ceea ce trebuie sa injelegem este faptul ca Imparapa lui

Dumnezeu are inceputuri modeste; este ca saman^a de mustar:

mica >si neinsemnata. Poate este disprejuita din acest motiv.

Venirea ei nu a fost astfel incat lumea sa fie coplesita, cu toate

acestea ea este o imparajie care va create negresit. Donald A.

Hagner24 considers insa ca aceasta pilda nu are in vedere atat

cre^terea, cat contrastul dintre inceputul si sfarsitul ei. Ne putem

gandi, de exemplu, la grupul format initial din Iisus si cei

doisprezece, apoi la Biserica universala, pentru a avea o idee

despre contrastul dintre inceput si prezent, viitorul binein^eles

nefiindu-ne cunoscut. Acest lucru insa nu trebuie sa ne dea o

imagine triumfalista despre Biserica, deoarece ea este inca o

minoritate care isi asteapta implinirea eshatologica.

Pilda aluatului (Mat. 13:33)

Pilda aluatului si cea anterioara, a grauntelui de mustar,

sunt considerate »pilde gemene"25, ceea ce inseamna ca si aceasta

trateaza tot tema contrastului dintre inceputurile umile ale

Impara^iei si cresterea ei ulterioara. Chiar daca in alte texte din

Scriptura (Mat. 16:6; ICor. 5:6-8; GaL 5:9) aluatul are conotapi

negative, aici avem de-a face cu o semnificajie diferita. Cei care

sus^in o astfel de teorie spun ca, la fel ca pilda anterioara, aceasta

exprima un avertisment in privinja oamenilor de rea credinja care

vor intra in Imparape. In acest caz insa interpretarea negativa

24 Donald A. Hagner, Word Biblical Commentary, Volume 33a: Matthew 1-13,
Dallas, Word Books Publisher, 1993, p. 385-386.

25 Arland J. Hultgren, The Parables of Jesus. A Commentary, Grand Rapids,
Eerdmans, 2000, p. 404.



60 Gprian Terinte

complica lucrurile mult mai grav decat in pilda anterioara. Daca in

pilda grauntelui de mu^tar personajele negative, adica pasarile, nu

faceau altceva decat sa locuiasca in Imparau'e, de data aceasta s-ar

putea spune ca elementele negative care patrund in ea ii provoaca

|i cre§?terea, ceea ce este foarte compromi^ator pentru ideea de

Imparatie a lui Dumnezeu. Desigur, a^a cum am vazut in pilda

neghinei, exista ?i persoane nedemne in Imparapa lui Dumnezeu,

dar nu putem spune in nici un caz ca acestea asigura cre^terea ei.

In parabola supusa analizei, femeia care pune masura de

aluat in faina nu are un rol semnificativ, dupa cum nici omul care

pune samanja de mustar din pilda precedenta nu detine un anume

rol in interpretare. Aceste personaje apar pur §i simplu pentru ca

saman^a de mu^tar §i aluatul depind de ac^iunile unor agenti
umani.

Parerile sunt oarecum imparpite in privinpa gestului femeii

de a pune aluatul in faina. De pilda, gestul i-a facut pe unii

(precum Hultgren) sa creada ca aici este sugerata realitatea ascunsa

a Impara^iei lui Dumnezeu, dupa cum grauntele ramas in farina

poate semnifica acela^i lucru. Totuji, consideram ca acestea sunt

detalii care, neputand fi exprimate altfel ?i facand parte din

ac^iunea obi?nuita (atat a semanatului, cat ?i a framantarii

aluatului), nu trebuie interpretate duhovniceste.

Asadar, pilda este tot una de incurajare a ucenicilor, dar nu

doar in privinta propor^iilor pe care le va lua Impara^ia. Dupa cum

spune Sf. loan Gura de Aur, Hristos le vorbeste ucenicilor chiar

despre puterea lor de a schimba lumea. Dupa ce au intampinat

primele forme de rezisten^a, ucenicii probabil s-au indoit de

eficien^a lor din cauza ca erau foarte pupjii in comparapie cu cei
printre care trebuiau sa reprezinte Imparapa lui Dumnezeu. De
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aceea, Domnul le da o pilda prin care le arata ca in ciuda

numarului lor mic, ei vor putea schimba lumea in folosul

Imparapei lui Dumnezeu, a$a cum pu^in aluat a facut sa dospeasca

o cantitate mare de faina.

Pilda comorii ascunse (Mat. 13:44)

La fel ca pilda margaritarului care o urmeaza, pilda comorii

ascunse este consemnata doar de Matei. Pentru stabilirea

subiectului ei au fost propuse mai multe variante: atitudinea de

pre^uire §ii de consacrare totala fa$a de fmparapa lui Dumnezeu,

bucuria gasirii Imparapei, investipiile pe care le presupune aderarea
la Imparajie.

In v. 36 ni se spune ca ,,Iisus a dat drumul noroadelor ^i a

intrat in casa", ceea ce inseamna ca pilda le-a fost adresata numai

ucenicilor, care tocmai gasisera Imparapa lui Dumnezeu. Pentru a

gasi ideea centrala a pildei trebuie, de asemenea, sa luam in

considerare elementul comun celor doua pilde ,,gemene", ji

anume gestul celor doua personaje de a fi vandut totul in schimbul

lucrului dork: farina fi respectiv margaritarul. A§adar, pilda le

transmitea ucenicilor mesajul ca Impara^ia lui Dumnezeu cere

consacrare totala, §i aceasta pentru ca ea este valoarea suprema a

oricarui ucenic al lui Iisus.

Dupa parerea lui Charles Smith26, Mantuitorul le-a vorbit

prin aceasta nu doar despre lucrurile personale la care trebuiau sa

renun^e in favoarea Imparajiei lui Dumnezeu, ci §i despre modul

in care trebuie cautata Impara^ia lui Dumnezeu. Ca evrei, probabil

s-au gandit la numeroase planuri - politice, militare etc. - prin care

speran^a venirii Imparatiei ar fi putut deveni o realitate. Iisus insa

26 Charles Smith, op. at., p. 64.
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le spune c5 era timpul sa renun^e la toate acele planuri umane,

pentru a primi cu adevarat Imparapa pe care o cautau.

Evident, pilda se aplica acum Bisericii, deoarece ea

continua sa implineasca planul lui Dumnezeu inceput cu Israel. In

acest caz, Biserica trebuie ca, la nevoie, sa fie gata sa renunje la

orice valori - poate influenza politica, puterea financiara,

formularile doctrinare - in cazul in care acestea sunt prejul pentru

inaintarea Imparapei.

De asemenea, pilda transmite un mesaj valabil pentru orice

persoana care este pusa in faja unei astfel de alegeri. Arland J.

Hultgren27 spune ca sintagma Jmparapa cerurilor" se poate referi

aici nu doar la domnia lui Dumnezeu, ci si la mantuirea sufletului,

ca in 5:20; 7:21; 22:1-10; 25:34. In acest caz, spune Hultgren, nici

faptul ca acea comoara a fost gasitS nu este nesemnificativ.

Imparapa lui Dumnezeu este un dar. Ea nu se capata pe baza

eforturilor sau a neprihanirii proprii, independent de harul lui

Dumnezeu.

Pilda margaritarului (Mat. 13:45-46)

In vremea cand a fost rostita aceasta pilda, cu siguranpi

perlele erau considerate a fi de foarte mare valoare, poate chiar

cele mai valoroase obiecte. Lucrul acesta reiese §i din Noul

Testament, unde apar alaturi de aur si pietre prepoase (liim. 2:9;

Apoc. 17:4; 18:12, 16). Existau, de asemenea, multe mituri in care

obiectul eel mai valoros, la care ravneau eroii, era o perla.

In pilda de fa$a ni se spune ca negustorul a vandut totul, nu

doar celelalte perle pe care le avea, pentru a o achizipona pe

aceasta. Negustorul il simbolizeaza pe ucenicul lui Hristos, care

27 Arland J. Hultgren, op. «/., p. 413.
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trebuie sa aiba acelasi interes si daruire cand este vorba de

angajamentul sau pentru Imparapa lui Dumnezeu. Charles Smith28

spune ca personajul pildei nu este el insusi un colecjionar, ci el

este un afacerist care spera sa gaseasca un colecpionar interesat de

marfa lui. Prin aceasta ni se sugereaza si ideea riscului pe care

respectivul negustor si 1-a asumat vanzand totul pentru a

achizijiona o perla.

S-ar putea pune intrebarea: Ce a facut apoi negustorul cu

perla? Scriptura insa nu mai aminteste nimic, ceea ce inseamna ca

partea importanta este cea legata de atitudinea negustorului fa0 de

aceasta perla si de prejul nespus de mare pe care este dispus sa-1

plateasca pentru ea, toate celelalte posesiuni palind ca valoare.

Pilda navodului (Mat 13:47-50)

Spre deosebire de pilda neghinei care a amintit atat sfargitul

celor buni, cat si al celor r^i, pilda de fa$a se concentreaza mai

mult asupra sor^ii celor rai, care vor fi arunca^i ,,in cuptorul

aprins". Sintagma dc, xfjv kol\iivov toO Trupog din v. 50 este

identica cu cea folosita in LXX pentru imaginea apocaliptica din

Dan. 3:6.

Cu siguranj;a ca si ideea coexisten^ei celor buni si a celor rai

in Imparapa lui Dumnezeu a fost inten^ionata de Domnul. Dar,

din metafora aruncarii navodului in mare, ucenicul lui Hristos mai

trebuia sa in^eleaga si faptul ca el este dator sa vesteasca

Evanghelia in orice loc, fara prejudecapi si fara teama unor

rezultate de calitate inferioara. Separarea celor buni de cei rai este

o prerogative divina care se va manifesta la sfarsitul ereL C

28 Charles Smith, op. at., p. 65.
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Smith29 este chiar de parere ca acesta este scopul principal al

pildei: sa justifice universalismul chemarii lui Iisus la ImpSraa'a lui

Dumnezeu, universalism ce a intampinat mereu opozipa

,,religio§ilor" care se separau de muljimea pacatoasa §i ignoranta.

Avand in vedere faptul ca pilda aceasta apare doar in

Evanghelia dupd Matei ji ca unul dintre scopurile lui Matei a fost

acela de a argumenta necesitatea misiunii printre pagani, am putea

spune ca pilda navodului este unul dintre argumentele folosite in
atingerea acestui scop.

I/LA.4. PUde privitoare la dreptatea fmpar&fiei lui

DumnezeuznEzangJbeHadupaMatei

Pilda lucratorilor viei (Mat 20:1-16)

Exista cateva elemente in aceasta pilda care ne determina

sa o privim ca pe o similitudine, §i nu ca pe o alegorie, asa cum a

fost adesea tratata. De exemplu, comportamentul bizar al

satpanului viei de a-i plati pe lucratori in ordine inversa angajarii

lor nu ne permite sa spunem ca acesta 1-ar reprezenta pe

Dumnezea A§adar, ?i aceasta pilda se incadreaza in categoria

,,Impara^ia lui Dumnezeu se aseamana". De fapt nu este vorba

doar de ,,un gospodar" cu care se aseamana, ci de intreaga actiune
prezentata.

De asemenea, interpretarea alegorica a pildei ar duce

imediat la concluzia ca Dumnezeu ramine indiferent fa^a de

calitatea ^i cantitatea lucrarilor pe care le intreprindem pentru

Impara^ie, deoarece top vor avea aceea^i rasplata, ceea ce este

incorect. De aceea, consideram ca accentul cade mai degraba pe

29 Ibid., p. 70.
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ideea de har. Orice rasplatire va fi opera harului lui Dumnezeu §i

mai pupn a meritelor personale. Ea este menita sa ne aminteasca

faptul ca nu suntem nimic mai mult decat ni§te slujitori.

Craig Bloomberg30 enumera cateva adevaruri fundamentale

pe care Mantuitorul a intenponat sa le prezinte:

(1) de la primul grup de lucratori (,,cei dintai") invajam ca
nimeni nu va fi nedreptSfit la judecata lui Dumnezeu

(MPrietene, pe nu-ji fac nici o nedreptate..."); (2) de la cei de
pe unna invajam ca §i cei pe care ii consideram mai pujin

vnednici vor fi rasplatiji generos grajie bunatajii lui
Dumnezeu; (3) iar din exemplul stapanului viei aflam ca toji
ucenicii sunt egali in ochii lui Dumnezeu.

Pilda vierilor (Mat. 21:33-44)

Chiar daca nu este interpretata de Domnul Iisus Insusi,

pilda vierilor confine anumite elemente ca pot fi interpretate

alegoric. Avand in vedere faptul ca ea se aseamana mult cu pilda

viei din Is. 5:1-7, putem considera ca Dumnezeu este simbolizat

prin stapanul viei. Realitatea din spatele comportamentului

stapanului fa^a de arenda^ii viei afost discutata de cei care

contesta elementele alegorice din pilda. Se putea oare ca nijte

arenda§i sa fie atat de ostili cu trimisii stapanului lor? Mai grav

decat atat, cum au indraznit ei sa-1 omoare pe fiul acestuia? Sursele

istorice din acele vremuri, mai ales papirusurile, scot la iveala

faptul ca noua zecimi din legile privitoare la proprietap se refereau

la dreptul asupra posesiunii private. Astfel de conflicte erau ?i ele

destul de frecvente, mai ales cand una dintre parpi era romana.

Probabil ca prezenta fiului i-a facut pe arendasi sa creada ca

30 Craig Bloomberg, op. rit.y p. 224.
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stapanul murise. O data lichidat mo§tenitorul, via le-ar fi ramas

lor. A^adar, este. cu neputinja sa nu-i identificam pe profeji cu

slujitorii trimi§i si pe Mantuitorul cu fiul ucis.

Este foarte posibil ca, initial, fariseii sa fi crezut ca arendasii

rai ii simbolizau pe romani, de aceea au fost atat de categorici

atunci cand au rostit sentinja: »Pe ticalosii aceia ticalos ii va pierde,

$i via o va da altor vieri, care ii vor da rodurile la vremea lor" (v.

41). In acest caz, ei ar fi fost simbolizap prin vierii credincio^i.

Pana la urma si-au dat seama ca Mantuitorul rostise pilda

impotriva lor, iar perioada de absenja a stapanului viei reprezinta

intreaga perioada in care respectivii lideri re%io§i evrei,

continuatori ai sistemului inainta§ilor lor, au fost pastori spirituali

ai lui Israel.

In concluzie, pilda, afirma Bloomberg31, transmite

urmatoarele adevaruri:

(1) Dumnezeu este foarte rabdator in a§teptarea ca poporul

sau sa aduca roadele cuvenite, chiar daca este un popor rebel

fa^a de El; (2) va veni insa o zi in care rabdarea lui

Dumnezeu se va epuiza §i toji cei care I s-au impotrivit vor fi

pedepsi^i; (3) cu toate acestea, planul lui Dumnezeu nu va fi

zadarnicit, deoarece El va ridica noi pastori spirituali pentru

poporul Sau, care vor aduce roadele cuvenite.

AJ. Hull^ren32 pie chiar sa accentueze faptul ca pilda nu

se refera la judecata intregului Israel, ci doar la cea a liderilor lor.

De asemenea, daca prin Hristos Dumnezeu a dat Impara'pa

crestinilor, asta inseamna ca liderii crestini trebuie sa aduca rodul

pe care cei evrei nu 1-au adus.

32 AJ. Hultgren, op. tit., p. 374.
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Pilda nunpi fiului de imparat (Mat 22:1-14)

Obiceiurile vremii respective privitoare la nunta, pe care

Iisus le amintea in pilda, le erau bine cunoscute ascultatorilor.

Gazda obisnuia ca in ziua nunjii sa trimita un slujitor pentru a-si

innoi invitapa si, in semn de curtoazie, specifica si numele altor

invitaji. In felul acesta, el stia cu mai multa precizie si ce cantitate

de carne era necesara pentru ospaj:. Cu siguranja ca era foarte

jignitor pentru gazda sa afle in ziua nunpi ca o buna parte din

pregatirile facute au fost zadarnice. Faptul ca invitapu. aveau scuze

motivate si religios nu a potolit mania gazdei. De exemplu, eel

care se casatorise era absolvit prin Lege de orice obligate in

perioada imediat urmatoare. Cu toate acestea, planurile de dupa

propria sa nunta nu ii erau necunoscute si si-ar fi putut anun|:a

absen^a mult mai devreme. Gestul lor insa a dovedit lipsa de

respect fa^a de eel care i-a invitat, deoarece gasisera in ultimul

moment lucruri mult mai importante de facut decat sa participe la

o nunta la care anunjasera inipal ca vor veni. In final, imparatul ^i

trimite slujitorii sa-i aduca la ospa^ pe cei de la raspantii, conform

evanghelistului Luca, pe cei ,,saraci, ciungi, orbi si schiopi" (Luca

14:21).

Avem de-a face aici cu antiteza dintre doua feluri de

invitap. Printre ascultatorii Mantuitorului erau din ambele

categorii: atat din cei obisnui^i cu astfel de invitajii, care isi

permiteau sa jigneasca pe gazda, prin refuzul de a participa, cat si

dintre cei care s-ar fi mirat sa piimeasca o invitajie la un astfel de

banchet, pentru care nu se considerau niciodata vrednici.

De aceea, Fisher33 este de parere ca accentul in aceasta

pilda cade pe misiunea slujitorilor de a aduce la nunta oaspe^i de la

33 Fisher, op. at., p. 98.
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raspantii, atat buni cat si rai. Prin aceasta, Domnul intenpona inca

o data sa-i asigure pe adevarapi ucenici ca este voia Stapanului ca

ei sa coexiste cu cei falsi, pana cand El va veni sa-i separe. De

asemenea, sunt subliniate scuzele celor invitap initial si faptul ca

locul lor a fost luat de catre cei gasip care au raspuns pozitiv

invitapei. In felul acesta, Iisus raspundea oponenplor care il

acuzau ca le este favorabil pacatosilor, dar arata $i importanpa

luarii unei decizii prompte.

Versetele 11-14 sunt considerate de mulp cercetatori o

adaugire editorials, mai ales din cauza ca in pilda ospapilui din

Luca 14 ele nu apar. Nu este cazul sa disutam aici rezultatele

criticii redacponale, ci doar sa afirmam ca, in opinia noastra, aceste

versete sunt la fel de inspirate ca si celelalte. Este adevarat ca, asa

cum constata Jeremias34, pildele au trecut prin tradipa Bisericii

primare pana a fi fost sense. Cu toate acestea, nu este nimic

neobi^nuit ca Dumnezeu sa se fi folosit de comentariile unor

oameni pentru ca noi sa avem consemnat ceea ce numim Cuvantul

inspirat ft infailibil al lui Dumne%eu> adica Biblia. In fond, Dumnezeu

a inspirat niste oameni pentru scrierea celei mai man parp a

Scripturii, de aceea, chiar daca unele dintre aceste cuvinte nu au

ramas exact cum au fost rostite de Mlntuitorul, ci au fost

reformulate (nu schimbate) de Biserica, ele raman Cuvantul lui
Dumnezeu pentru noi.

Secpunea in discupe (11-14) introduce ideea de judecata.

Este adevarat ca Dumnezeu ii cheama ?i pe cei rai si pe cei buni,

dar este datoria fiecaruia de a se conforma eticii imparapei Sale.
Parerile cercetatorilor cu privire la semnificapa hainei de nunta

34 Jeremias, op. dty p. 53-73.
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sunt multe, dar numitorul comun este eel referitor la trairea

practica a principiilor Imparapei lui Dumnezeu.

Asadar, Imparapa lui Dumnezeu este portretizata aici ca un

ospa£ la care participa cei mai neobisnuiji oaspepi. Oamenii

marginalizap sunt prezenp, iar cei pe care oricine i-ar fi invitat nu

sunt. Pilda este un avertisment impotriva mulpumirii de sine. Multi

dintre cei care isi imagineaza ca vor fi la ospapl din Imparajia lui

Dumnezeu nu vor fi, pe cand cei disprejuip. astazi vor fi invitapi

cei mai onora^i. Pentru aceasta insa Biserica trebuie sa fie o

comunitate misionara, care sa-i cheme nu doar pe cei pe care ii

considers buni, adica demni de chemarea sa, ci si pe cei care sunt

adesea evitap si considerap. nevrednici. §ansele intrarii in

Imparapie sunt egale pentru top. Cu toate acestea, finalul pildei

(11-14) nu trebuie in nici un caz ignorat, oricat de mult ne-ar

placea happy-end-\A din v. 10. Pilda confine nu doar ideea de har, ci

si pe aceea de judecata. Avertismentul este necesar chiar si pentru

cei care au raspuns pozitiv mesajului Imparapei lui Dumnezeu. Ei

trebuie sa traiasca neprihanirea la standardele cerute ucenicilor lui

Hristos.

III.AS. Ptlde privtioare la vtgiknta sluj&ori/or

Imparatiei luiDumnezeuinEwzngfrelu?dupaMatei

Pilda celor zece fecioare (Mat 25:1-13)

Chiar daca la prima vedere suntem impresiona^i de venirea

neasteptata a mirelui, totusi inva^atura pildei celor zece fecioare se

concentreaza mai degraba asupra pregatirii alaiului pentru

intampinarea mirelui. Evenimentul la care se refera pilda este

ultima parte dintr-o nunta. Prima parte era logodna, dupa care
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urma un legamantul propriu-zis (kiddushim) pe care ll rosteau cei
doi. Mini igi faceau promisiuni unii altora, iar apoi mirele ii platea
dupa obicei o suma de bani tatalui miresei ?i u facea acesteia un
cadou. Dupa aceasta etapl, cuplul era declarat casatorit, insa
casatoria tot nu se consuma timp de inca un an, deoarece urma a

doua etapa, aceea a festmtatilor {mssu'in). Intr-o anumita zi
incepea festivitatea in casa miresei, iar seara mirele trebuia s2 vina
acolo. Apoi, ambii miri trebuiau sa sedeplaseze la casa parinolor
mirelui. Pe drum, cei care doreau sa-i felicite $>i se pregatisera
pentru aceasta le ie?eau in intampinare cu tor^e ?i se alaturau
procesiunii pentru a participa la ospatul festiv35.

Acjiunea pildei se refera tocmai la aceasta calatorie pe care
mirii o faceau impreuna de la casa miresei la cea a mirelui ?i care

de cele mai multe on se facea cu indrziere. Fecioarele in^elepte
sunt nuinite asa pentru ca au luat in calcul tocmai eventualitatea
acestei intarzieri. La astfel de nunp erau ?i mesageri falsi, care
anun^au trecerea mirilor doar pentru a crea diversiune. Mai tarziu,

interpretand pilda, Biserica trebuie sa fi inteles ca ace?tia ii
simbolizau pe cei care se grabeau sa anun^e cu exactitate venirea
imediata a DomnuluL Mreasa nu este amintita in pilda, ci doar
mirele, probabil pentru a atrage atenpia asupra lui Hristos ?i a
venirii Sale. Spre deosebire de alte pilde referitoare la revenirea
Mantuitorului, aceasta pune accentul pe pregatirea pentru fericitul
evenimentJn momentul in care se face strigarea ?i apare mirele,
este prea tarziu pentru a face rost de provizii. Cei in$elep£i, chiar

daca a^ipesc ?i ei, sunt suficient de previzibili pentru a se pregati
din timp.

35 AJ. Hultgren, op. tit., p 170.
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In concluzie, putem sa enun^am cateva lucruri pe care

Mantuitorul a intenjionat sa le comunice ucenicilor despre

atitudinea lor fa^a de Imparajie. In primul rand, (1) nimeni nu

poate sti ceasul in care Hristos va reveni. (2) Prin urmare, este de

datoria ucenicilor sa se achite, in orice vreme, cat mai constiincios

de sarcinile incredinjate de Inva^atorul lor. (3) Ei trebuie, de

asemenea, sa fie suficient de in^elepp pentru a injelege ca Stapanul

ar putea veni mai tarziu decat se asteapta ei, iar (4) venirea Lui

aduce cu sine judecata.

Pilda talanplor (Mat 25:14-30)

O alta pilda referitoare la pregatirea pentru judecata

viitoare este pilda talanplor, in care accentul cade pe eficien^a

slujitorilor, adica pe productivitatea lucrarii lor. Primii doi robi,

care au adus profit stapanului lor, au fost recompensap.

incredinjandu-li-se responsabilitap superioare, insa eel de-al

treilea, care abia a reusit sa pastreze ceea ce i se incredinjase, a fost

aspru pedepsit Mantuitorul doreste parca sa atraga aten^ia

ascultatorilor tocmai catre acest slujitor de la urma. El ii

simbolizeaza pe caiturari si pe farisei, care nu si-au propus decat

sa pastreze intacte legile si tradijiile, sa se fereasca de Neamuri,

fara a fi insa profitabili pentru Imparapa lui Dumnezeu. In acelasi

fel, crestinul caruia i s-a incredin^at Evanghelia nu trebuie doar sa-

si pazeasca mostenirea doctrinara, ci s-o raspandeasca pentru

inaintarea Imparapei lui Dumnezeu.

Hultgren36 considers ca exista destule elemente alegorice si

in pilda aceasta. Stapanul il poate inchipui pe Dumnezeu, iar robii

pe crestinii care asteapta revenirea Domnului lor. In condipile in

36 Ibid, p. 278.
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care, conform textului, stapanul recunoaste ca este aspru si

necrujator, este, intr-adevar greu de spus ca acesta 1-ar simboliza

pe Dumnezeu. Cu toate acestea, ideea de responsabilitate inaintea

lui Dumnezeu poate fi injeleasa si fara a interpreta alegoric pilda.

Nu trebuie ignorat faptul c2 pilda este una dintre cele introduse

prin formula »Impara$ia cerurilor se va asemana cu ...", ceea ce

inseamna, dupa cum am mai precizat, ca avem de a face cu o

situate similara realitajii din Imparau'e, si nu cu o identificare de

personaje, acpuni sau lucruri.

Asadar, chiar fara a interpreta alegoric aceste elemente

(contra Hultgren), se in^elege clar ca ucenicul trebuie sa fie

credincios si responsabil in lucrul incredin^at, indiferent de cat i s-

a dat. A fi sigur de Imparaua lui Dumnezeu nu inseamna,

paradoxal, asumarea unor riscuri, asa cum au facut primii doi robi.

Ucenicul lui Hristos trebuie sa investeasca in Imparaua Stapanului

sau atat calitaple omenesti native, cat si harismele incredin^te lui,

iar aceste investi^ii presupun efort, asa cum reiese din faptul ca

robii harnici au dublat ceea ce le-a fost dat. De cealalta parte sunt

cei care traiesc ca si cum n-ar fi primit nimic de la Dumnezeu.

Acestia vor parea invulnerabili, mai siguri si discrepi, vor comite

mai pu^ine greseli in ochii celorlalp, insa venirea Stapanului va

insemna pentru ei o judecata a carei asprime nu si-o pot imagina.

Concluzii

O abordare a inva^aturilor despre Imparaua lui Dumnezeu,

^inand cont si de incadrarea lor cronologica in activitatea

Mntuitorului, asa cum am procedat in cazul Evangheliei dupdMatei,

ne ajuta sa in^elegem trei aspecte majore. La inceputul predicarii
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Sale, Domnul Iisus a inafajisat Imparajia asa cum o asteptau

evreii, sub forma domniei lui Dumnezeu peste jara si najiunea lor.

Aceasta domnie avea sa aduca pacea, neprihanirea si prosperitatea

prin care Israel sa devinS o binecuvantare pentru toate na^iunile.

Imparatia despre care vorbea era una fizica, glorioasa si puternica.

In cea de-a doua faza a vestirii Imparapei, Mantuitorul se

vede respins. De fapt sunt respinsi atat el, cat si premergatorul

Sau, loan Botezatorul, si, de aceea, le spune evreilor ca nu vor

avea parte de ea.

In a treia etapa a proclamarii Imparajiei lui Dumnezeu,

Iisus declara ca manifestarea acesteia va fi ascunsa, insusi mesajul

ei fiind unul incifrat prin intermediul pildelor. El afirma insa, pe

in^elesul tuturor, inclusiv a detractorilor Sai, ca Imparatia va fi

luata de la ei si data altora, care vor fi vrednici de ea. Manifestarile

Imparajiei nu vor avea caracter national, iar atunci cand va ac^iona

si in domeniul fizic (prin minuni), nu va sugera apropierea

temporala, ci autenticitatea mesagerilor ei. Cu toate acestea, va

veni un timp cand Hristos se va intoarce pentru a-1 reabilita pe

Israel si cand se vor implini in mod desavarsit toate promisiunile

ce i- au fost facute prin profe




