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ImpArajia lui dumnezeu In evangheliile
sinoptice (iii)

de Gprian Terinte

III.B. Imparapa lui Dumnezeu in Evanghelia
dupd Marcu

Doctrina despre imparatia lui Dumnezeu in Evanghelia dupd
Marcu este foarte asemanatoare cu cea din Evanghelia dupd Matei,

numai ca Marcu folose^te expresia Jmpara^ia lui Dumnezeu" $i

nu ,,Imparapa cerurilor" asa cum face Matei. In seqiunea de fata

ne vom opri mai intai la cateva referin^e pentru a stabili caracterul

Impara^iei. Apoi, vom analiza doar cateva dintre pildele Sfantului

Marcu §>i anume cele care apar doar in Evanghelia sa, cu scopul de

a evidentia profilul spiritual ?i indatoririle celui care traie^te pentru

Imparatia lui Dumnezeu. Tot la cateva pilde mai importante

pentru studiul Imparatiei lui Dumnezeu ne vom opri §i atunci

cand ne vom ocupa de acest subiect in Evangbelia Sfantului Luca. In

cele din urma, vom aborda si aspectul viitor al Imparatiei, etapa
instaurarii ei, conform datelor ce reies din apocalipsa sinoptica.

Avand in vedere ca textul din Matei 24 este eel mai vast, dar ^\ eel
mai controversat in comparapie cu cele din Me 13 <;i Lc 21, vom

aduce in prim plan textul mateean, comparandu-1, acolo unde va fi
cazul, cu celelalte texte men^ionate.

Dintre cele mai relevante pasaje, unele se refera la (1)

Imparatia lui Dumnezeu in general, adica la domnia lui

Dumnezeu pe pamant. Un astfel de pasaj este Marcu 9:47-48,
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in care se vorbeste despre mortificarea pacatului absolut necesara

pentru a intra cu adevarat in Impara|ia lui Dumnezeu inca de pe

pamant.

§i daca ochiul tau te face sa cazi in pacat, scoate-1; este mai

bine pentru tine sa intri in Imparafia lui Dumnezeu numai cu

un ochi, decat sa ai doi ochi fi sa fii aruncat in focul gheenei,

unde viermele lor nu moare §i focul nu se stinge.

Intre versetele 45-46 pe de o pane si versetele 47-48 pe de

alta parte se poate usor observa un paralelism, in care Imparapei

lui Dumnezeu din v. 47 ii corespunde ,,viata" din v. 45, care se

refera de fapt la viata cu Dumnezeu. La acest argument William

Barclay1 mai adauga si paralelismul din rugaciunea Tata/ nostnr.

,,vie Imparapa Ta, faca-se voia Ta precum in cer asa si pe pamant"

(Mat. 6:9). Reiese de aici ca Imparatia lui Dumnezeu este

domeniul pamantesc in care voia lui Dumnezeu este indeplinita la

fel ca in cer, ceea ce in prezent are loc doar in inimile

credinciosilor. Pentru aceasta, Mantuitorul vorbeste simbolic

despre amputarea membrelor care ne fac sa pacatuim. Dupa cum

in unele cazuri bolnavul poate supravie^ui doar daca accepta sa-i

fie amputate membrele (organele) infectate, tot asa, via^a spirituals

poate fi men^inuta eradicand anumite trasaturi ale caracterelor

noastre si implicit obiceiurile rele din comportament. Asadar, in

acest verset este vorba despre Imparatie ca traire cu Dumnezeu si

implinire a voii Lui, pentru care se merita orice efort in direqia

mortificarii pacatului si a disciplinary vointei. Aceeasi semnifica^ie

o are si in^ 12:34, cand Domnul i-a spus carturarului ca nu este

departe de Imparatia lui Dumnezeu.

Alte referinte din Evanghe/ia dupa Marcu sunt cele cu privire

la (2) Imparapa profepta in Vechiul Testament si a carei

William Barclay, The Gospel ofMark, Philadelphia, Westminster, 1975, p. 232.
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inaugurare era gata sa inceapa atunci. In Me. 1:14-15 Mantuitoml

i?i incepe propovaduirea spunand:

S-a lmplinit vremea, §d Imparajia lui Duninezeu este aproape.

Pocai$i-va, §i credeji in Evanghelie.

Imparatia vestita in vechime era aproape, deoarece

Imparatul ei venise, insa Imparatia nu era inca prezenta. Este ceea

ce numim de obicei cri*a esbatologicd: sosise momentul in care

Dumnezeu sa duca la bun sfar^it ceea ce incepuse in istorie -

rascumpararea ji mantuirea poporului Sau. Expresia Imparatia lui

Dumnezeu are rolul de a face legatura intre vechea revelau'e ?i cea

noua, dar ji de a arata ca ininativa lucrarii este a lui Dumnezeu.

Imparatia este aproape deoarece intervenua salvatoare a lui

Dumnezeu a inceput deja prin insa^i prezenta Domnului Hristos.

Qiiar daca nu avea sa fie complet desfajurata atunci, Imparau'a era

aproape, deoarece incepuse sirul evenimentelor Noului Legamant

la finalul carora ea va fi instaurata. Dupa cum afirma William

Lane2, Imparapa lui Dumnezeu se apropiase atat din punct de

vedere spatial, prin prezenta Mantuitorului, cat ^i din punct de

vedere temporal, pentru ca lucrarea lui Hristos era ultimul mare

eveniment dinaintea instaurarii Imparatiei. Mesajul pocain|:ei cu

care trebuia intampinata Imparau'a nu era unul nou, insa cerinta

era cu atat mai imperioasa cu cat Evangheiia era prezentata din ce

in ce mai clar.

O referin^a privitoare la (3) aspectul anticipativ al

Impara^iei este cea din Me. 9:1.

El le-a mai zis: ,,Adevarat va spun, ca Sunt unii din cei ce

stau aici, care nu vor muri pana nu vor vedea imparajia lui

Dumnezeu venind cu putere."

2 William Lane, Commentaiy on the Gospel ofMark, Grand Rapids, Eerdmans,
1974, p. 65.
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Pentru a interprets semnificatia imparatiei lui Dumnezeu
din acest verset este absolut necesar sa se tina cont de eel

precedent (8:38), in care este vorba despre ostracizarea celor care

vor alege calea umila a uceniciei. Caracteristic celor doua versete

este contrastul dintre vitregia soartei pe care o vor avea ucenicii in

aceasta lume si gloria pe care o vor mosteni in Imparatia lui

Dumnezeu. V. 38 este un avertisment adresat celor care nu sunt

dispusi sa plateasca pretul pentru Imparape ,,in acest neam" si

care, beneficiind de aprobarea lumii, vor fi respinsi in Imparapa lui

Dumnezeu. Pe de alta parte, in 9:1 sunt fericiti cei care aleg calea

uceniciei, spunandu-li-se ca ,,nu vor muri pana nu vor vedea

Imparatia lui Dumnezeu venind cu putere".

W. Lane3 observa unparalelism intre venirea Fiului omului

in slava din 8:38 si venirea Imparatiei cu putere din 9:1. In felul

acesta, Lane spune ca Imparatia trebuie sa se refere tot la o

manifestare glorioasa a domniei lui Iisus si este vorba despre

evenimentul imediat urmator - schimbarea la fata. Singura

obiectie care poate fi adusa observatiei lui Lane este aceea ca cele

doua elemente nu pot fi suprapuse temporal: primul se refera la

parousia, iar al doilea la schimbarea la faja. Cu toate acestea,

consideram ca exista argumente mai multe si mai convingatoare in

favoarea interpretarii propuse de autorul amintit. Contextul

avantajeaza clar aceasta opinie in primul rand prin insasi simetria

paralelismului: daca in 8:38 sunt avertizati cei care se retrag in fata

drumului primejdios al Imparapei, este logic ca in 9:1 sa fie

incurajap cei care aleg aceasta cale. Mantuitorul le spune clar ca

unii dintre ei vor plati cu via^a alegerea facuta inca din 8:35-37, de

aceea consideram ca moartea despre care se vorbeste in 9:1 nu

este una naturala, ci una martirica. In aceste conditii, ucenicii

Domnului Hristos aveau nevoie de o manifestare foarte vizibila a

1//>/</., p., 312.
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slavei Imparariei, pentni a fi siguri de slava pe care o vor primi in

viata viitoare, ca rezultat al acceptarii Imparatiei si al lucrarii lor. In

al doilea rand, succesiunea celor doua episoade nu este aleatorie.

Marcu, despre care stim ca a scris in conformitate cu predicarea lui

Petru, a relatat schimbarea la fata imediat dupa discutia din 8:34-

9:1, macar ca ea a avut loc ,,dupa sase zile" (9:2). Asadar suntem

indreptatiti sa credem ca atat Petru cat 551 Marcu au conceput

schimbarea la fata ca pe ,,Impararia lui Dumnezeu venind cu
putere" din 9:1.

Pilda cu samanra (Me. 4:26-29)

Aceasta este una dintre pildele relatate doar de Marcu si

care are menirea de a-i asigura o data in plus pe ucenicii

Mantuitorului de venirea secerisului final. Incol^irea, cresterea si

dezvoltarea plantei sunt prezentate ca fiind etapele unui proces

natural, pentru care nimeni nu trebuie sa faca eforturi. Ucenicii lui

Hristos nu trebuie sa se ingrijoreze in privinta modului in care vor

decurge evenimentele sau daca vor ajunge la finalul asteptat de ei.

Acestea se vor desfasura cat se poate de normal, indiferent de ce

se intampla in jurul lor.

Neal Fisher4 observa aici si un contrast intre fragilitatea si

neinsemnatatea unei seining pe de o parte si bogan'a si amploarea

unui seceris pe de alta parte. Dupa ce a semanat samanta,

agricultorul nu mai contribuie cu nimic la cresterea ei (v. 27) si cu

toate acestea el stie cu siguranta ca va veni si ziua secerisului. La

fel si ucenicii lui Hristos nu trebuie sa se ingrijoreze cu privire la

desfasurarea !mpara|iei lui Dumnezeu. Chiar daca samanta
semanata li se pare nesemnificativa cantitativ, Imparatia lui

Dumnezeu va fi instaurata, in final, in toata maretia ei.

4 Neal Fisher, The Parables ofJesus. Glimpse ofGod's Reign, New York,
Crossroad, 1990, p. 113.
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Pilda slujitorului vegheator (Me. 13:34-37)

Istorisirea prezinta situatia in care un om instarit a plecat

departe de casa §i a incredin^at toata gospodaria slujitorilor, iar

unuia dintre ei (0i)p(op6<; - un fel de paznic) i-a poruncit sa

vegheze pana se intoarce. Probabil la intoarcere stapanul avea

nevoie de ceva ajutor, care i-ar fi fost cu atat mai necesar cu cat

ora revenirii sale va fi fost mai tarzie. De cealalta parte, datoria

robului de a veghea devenea tot mai dificila pe masura ce stapanul

intarzia.

Mul^i cercetatori afirma ca in redactarea pildei accentul este

pus de catre Biserica prirnara pe intarzierea stapanului.

Mantuitorul a predicat mereu o fmparatie gata sa se desfasoare, iar
dupa inaltarea Sa, Biserica nu a mai facut nimic altceva decat sa

astepte ca Imparajia sa fie instaurata dintr-un moment in altul. In

aceste condi^ii, evangheli^tii (mai ales Luca) fi predicatorii ^i-au

propus sa schimbe aceste conceptii eshatologice gresite ale

Bisericii transmi|andu-i mesajul ca nu mai trebuia sa astepte, ci sa

treaca la lucrarea misionara. In felul acesta, se sugereaza ca

Domnul Iisus ar fi predicat o iluzie, dupa inaltarea Sa lasandu-le

Apostolilor ingrata sarcina de a corecta asteptarile iluzorii ale

Bisericii, ceea ce este total neadevarat.

Asa cum am aratat mult mai detaliat intr-un studiu dintr-un

numarul anterior5, Biserica a avut intr-adevar tendinta, chiar la

inceput, de a se complace in situa^ia comoda de a ramane doar in

Ierusalim, uitand oarecum planul misionar pe care Mantuitorul i 1-

a transmis in FA 1:8 (Ierusalim, Iudeea, Samaria, pana la

marginile pamantului). La fel de adevarat este si faptul ca asteptau

Pentru o discu^ie mai ampla asupra acestei conceptii, vezi Ciprian Terinte,

,,C3rtile lucanice - probleme isagogice, exegetice §i teologice", Pleroma, an IV, nr.

l,iunie2002, p. 69-70.
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o parousie imediata. Aceste lucruri reies mai cu seama din primele

cinci capitole ale carpi Faptele Apostolilor ?i constituie samburele de

adevar al opiniei mai sus amintite. Qi toate acestea, Biserica
primara nu a dovedit o in^elegere grejdta a mesajului Domnului ei,
potrivit careia nu-i mai ramanea decat sa a^tepte parousia, de aceea

este exagerat a spune ca scriitorii noutestamentari de dupa Pavel

?i-au propus sa schimbe atitudinea Bisericii fa£a de a^teptarea
parousiei. Poate au intentionat sa o motiveze la o a?teptare activa,
dar nicidecum la activkate lipsita de a^teptare. De aceea, putem
spune ca pilda de fata ne prezinta nu doar un stapan care intarzie

sa se intoarca acasa, ci ^i un rob care trebuie sa fie vigilent ?i gata
de actiune.

IILC. Imparapa lui Dumnezeu in Evanghelia
dupd Luca

Pilda smochinului neroditor (Lc. 13:6-9)

Pilda aceasta este rostita de Mantuitorul dupa ce aminte^te
doua evenimente tragice: masacrarea unor galileeni de catre Pilat §;i
prabu^irea unui turn dintr-o fortarea^a a Ierusalimului peste
optsprezece iudei. Concluzia Lui este ca acestia nu erau cu nimic

mai pacatoji decat conaponalii lor, iar Hpsa pocain^ei le va aduce
acela^i sfarjit, adica moartea, tuturor celor care se vor face
vinovap de aceasta.

A§adar, mesajul pildei este indemnul la o pocainta

neintarziata pentru a intra in Imparapa lui Dumnezeu. Pilda le este
adresata in primul rand evreilor, spunandu-le ca li s-a dat deja o
ultima sansa sa devina roditori. Daca in w. 2-3 avem de a face cu
fapta unui guvernator crud §i cu victimele care i-au provocat
mania prin activitatea lor poHtica, v. 4 ar trebui sa ne duca cu

gandul la o fapta a lui Dumnezeu care §i-a exercitat justi^ia. Pilda
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intare^te nevoia de pocainja in fata unei judecap. care, datorita

milei lui Dumnezeu, inca nu se aratase.

Pilda oii ratacite (Lc. 15:3-7)

Ca raspuns la cartirile fariseilor legate de faptul ca

Mantuitorul ii primea pe pacatosi, El a facut apel la judecata lor cu

privire la doua situatii fire^ti, care ar face bucurie celor implicapi:

gasirea unei oi pierdute gi gasirea unui ban pierdut. Daca ei il

acuzasera pe Mantuitorul ca se bucura de prezenta unor oameni,

Acesta la randul Lui ii interogheaza cu privire la anumite situatii

imaginare care Ii s-ar fi putut intampla chiar lor (,,Care om dintre

VOL.. ).

Mai intai, pentru a le ilustra bucuria Imparatiei lui

Dumnezeu, Iisus a ales personaje neinsemnate. Pastorii erau

considera^i ca facand parte din patura de jos a societatii, nu atat

sub aspectul educatiei, cat sub aspectul caracterelor lor. In cazul in

care disparea o oaie, pastorul trebuia fie s-o caute pana o gasea, fie

sa-i aduca rama§5itele, daca fusese sfa^iata, pentru a dovedi ca nu o

vanduse ca sa-^i insu^easca banii. Aceasta, insa, spune ceva cu

privire la credibilitatea de care se bucurau ei.6

Forja argumentului adus prin aceasta parabola se gase^te,

insa, in provocarea pe care Iisus le-o adreseaza de a gandi ca si

cum ei in^i^i ar fi suferit o pierdere. Qiiar daca pastorul mai are

nouazeci §i noua de oi, in aceasta situatie este normal ca atentia sa

sa fie inegal acordata oilor, fiind concentrata mai mult asupra celei

pierdute. Asadar, proprietatea lui Dumnezeu asupra turmei din

care s-au ratacit vamesii §i pacatosii este punctul de plecare in

in^elegerea a ceea ce Mantuitorul voia sa le transrnita. In situana de
fa^a El il reprezenta pe Dumnezeu.

Fisher, op. cit., p. 59.
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Respectiva oaie nu a fost importanta doar cat timp fusese

pierduta, ci §i dupa recuperarea ei, de aceea in pilda nu avem

subliniat doar interesul pastorului, ci $i bucuria lui dupa ce a gasit

animalul pierdut, bucurie pe care avea s-o impartajeasca si

prietenilor sai. Motivul acesta al bucuriei imparta^ite apare in toate

cele trei pilde din Lc. 15, de aceea mai tarziu Biserica trebuia sa

inteleaga ca bucuria ei cea mai mare trebuie sa fie atunci cand

pacatosii raspund pozitiv la chemarea in Imparatie, ca rezultat al

lucrarii ei de continuare a misiunii lui Hristos.

In concluzia pildei, Domnul spune ca primirea pacatosului

se va face in urma pocaintei lui. Atunci, pentru el va fi mai mare

bucurie decat pentru multi ,,oameni nepnhaniti care nu au nevoie

de pocain^a". Poate ca ghilimele ar trebuie sa incadreze doar doua

constructii ,,neprihaniti" fi ,,nu au nevoie". Aceasta pentru ca

ace^i ,,neprihani|i" sunt cei care nu au alunecat in pacat atat de

vizibil in ochii oamenilor a^a cum s-a intamplat cu vame^sii fi cu

pacato^ii. De aceea ei sunt cei despre care se credea ca nu au

nevoie de pocainta. In realitate, proclamarea venirii Imparatiei lui

Dumnezeu cerea pocainta din partea tuturor celor care doreau sa

intre in ea. Intelegem, de asemenea, ca marea bucurie a celor care

intrau in Imparatie trebuia sa fie aceea a salvarii cator mai multi
dintre semenii lor.

Pilda banului pierdut (Lc. 15:8-10)

§i de aceasta data ramane valabila metoda Mantuitorului de

a folosi personaje foarte modeste pentru a le vorbi despre bucuria

Imparatiei lui Dumnezeu. Daca in pilda anterioara le-a cerut sa se

puna in situatia unui pastor, ceea ce era destul de injositor pentru

ei, acum le cere sa se puna in situatia unei femei, si inca una saraca.

Dupa ce gi-a gasit moneda pierduta, o astfel de femeie nu putea

decat sa se bucure. Era eel mai firesc lucru.
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La fel de normala trebuia sa fie gi bucuria unor fii ai
Imparapei cand cei pacatosi se intorceau la Dumnezeu. Fariseii
sunt confruntati acum cu intrebarea: ,,Suntefi fii Imparattei, care
se bucura de primirea altora in ea, sau sunte^i opozantii ei, cartind
atunci cand al^ii se bucura de ea?"

Fisher7 observa ca imparatia lui Dumnezeu se manifesta in
locurile si situate cele mai neajsteptate. In Mat. 25 Iisus spune ca
El este slujit atunci cand sunt vizitati <d ajutati cei bolnavi, cei

saraci si cei inchisi. In ultimele doua pilde analizate, Imparatia este
ilustrata prin evenimentele de la stana unui pastor si din casa unei
femei sarace, dar care se sfarsesc prin bucuria personajelor de a fi
gasit ce pierdusera. Bucuria aceasta este asemanata cu cea din cer,
atunci cand un singur pacatos intra prin pocainta in Imparatia lui
Dumnezeu.

Pilda fiului risipitor (Lc. 15:11-17)

Odata cu aceasta pilda, contextul discutiei se muta din
gospodariile unor oameni modesti pe domeniul unui fermier
prosper. Fiul sau eel mai tanar ii cere la un moment dat sa imparta

averea §i sa-i dea ce i se cuvine, pentru a incepe o viapa

independenta intr-o ^ara indepartata. Reacna acestui tata este
surprinzatoare: el procedeaza intocmai, impar^ind averea celor doi

fii. Cei mai tanar ia partea (convertita in bani) si pleaca, iar eel
mare ramane cu tatal sau. In aceste conditii, legea stipula ca averea

ii aparpne fiului, insa tatal putea profita de ea cat era in viata. Nici
tatal si nici fiul nu puteau vinde nimic fara ca amandoi sa fi'fost de
acord, de aceea tatal din pilda ii spune fiului ramas ca tot ce avea
era de fapt al acestui fiu (v. 31).8

7 Fisher, op. cit., p., 62.
8 Ibid, p. 64.
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Qt despre fiul eel tanar, aflam ca dupa ce resursele i s-au
terminat ?i a venit o foamete peste tara, a fost nevoit sa practice o
meserie injositoare din mai multe puncte de vedere. In primul
rand, el lucra pentru un pagan (din moment ce cre?tea porci) si a
fost astfel nevoit sa renun^e la principiile religiei sale: trebuia sa
stea cu niste animale necurate si, probabil, nu mai putea tine nici

Sabatul. In felul acesta, orice evreu 1-ar fi considerat un pagan. In
condiple in care nu mai avea dreptul la nimic din gospodana
parinteasca, fratele mai mare nu-i mai datora nimic, iar consatenii

1-ar fi putut chiar agresa fizic din cauza ofensei grave pe care o

adusese tatalui, tanarul fiu se hotaraste sa se intoarca pentru a
implora mila parinteasca in vederea primirii lui ca eel mai nedemn

rob din gospodarie (\iioQioq).
Primirea sa are loc, insa, cu totul altfel decat isi imaginase.

Tatal a alergat in intampinarea sa pe cand era departe de casa
pentru a-1 scuti de oprobriul consatenilor si pentru a le arata
tuturor ca fiul nu este doar reprimit, ci intoarcerea sa este ?i

prilejul unei man bucurii. El nu s-a mai gandit atunci ca era sub
demnitatea lui de proprietar bogat sa alerge dupa cineva pe strada
?i mai ale dupa un fiu care il facuse de rusine. Toate celelalte
elemente ale primirii fiului (haina, inelul, sacrificarea vitelului
ingra?at) sunt menite sa arate cat mai convingator bucuria
nemasurata a tatalui, ocazionata de intoarcerea acestui fiu.
Ascultatorii Domnului Hristos isi dadeau bine seama de
comportamentul foarte cidat al acestui tata ?i de ,,risipa" pe care o
facea in bucuria primirii fiului care fusese pierdut.

Parabola continua cu apari|ia in scena a fiului mai mare.

Este demna de retinut precizarea Mantuitonil cum ca acesta, in
loc sa se alature sarbatorii, a inceput sa ceara explica|ii despre ceea
ce se intampla. Este cu neputinta sa nu observam aid aluzia la
atitudinea fariseilor, care cerusera explica^ii cu privire la
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legitimitatea bucuriei unui om care se pretinde trimis de
Dumnezeu in compania unor ,,pierduti". Apoi aflam ca fiul eel
mare a refuzat sa intre in casa, ceea ce era o ofensa la adresa
tatalui, care umilit ?i de acest fiu, merge sa-i vorbeasca. Dupa
repro?ul adresat tatalui, fiul eel mare nu evoca in nici un fel fratia
ce-1 leaga de fiul mai mic si il numeste ,,acest fiu al tau" De
asemenea, el nu concepe prezen^a fratelui sau ca pe o intoanere
deoarece spune ca ,,a venit", considerandu-1 astfel un intrus. Prir!
raspunsul sau, tatal nu neaga slujirea tndelunga a fiului mare, Insa
corecteaza aspectul relauei dintre cei doi, spunand ca este vorba
de ,,acest frate al tau". De asemenea, tatal nu spune ca revine
asupra impartini averii; tot ce are ii aparjine fiului mare, insa el

constata ce trebuie f&0 facut intr-o astfel de situatie: ,,sa ne
veselim hsi sa ne bucuram" (v. 32).

De data aceasta fariseilor H se cerea sa se puna in situatia
tatalui. Daca in pildele anterioare Imparatia era prezentata 'in
situatii neobi?nuite, prin aceasta pHda Mantuitorul le spune ca
apropierea ei ne cheama ?i la acu'uni mai putin obi?nuite. ProbabH
oncare dintre ascultatori ?i-a dat seama ca in locul tatalui din pilda
ar fi actionat la fel. Cu adt mai mult intoarcerea fiilor pierduti ai
lui Dumnezeu in Imparaue trebuie sa fie prilejul unei mari bucurii.

III.D. Manifestarca plenara a Imparatiei lui
Dumnezeu in Evangheliile sinoptice

III.D.1. Dicursul depe Muntele Mdslinilor (Mat. 24)

Natura §i subiectul discursuhi

Prima dificultate cu care se confrunta orice incercare de a
comenta aceste pasaje (Mat. 24, Me. 13 fi Lc. 21) este aceea a

interferam mai multor planuri temporale in discursul
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Mantuitorului, despre care majoritatea cercetatorilor afirma ca nu

ni s-a pastrat in forma originate perfects. Totusi, daca $inem cont
de faptul ca intrebarea ucenicilor a vizat doua evenimente -
distrugerea istorica a Templului ?i sfar$itul eshatologic al veacului
- ne putem explica anumite discrepance cronologice din discurs.
G.E. Ladd9 constata ca avem de a face cu doua elemente:
anticiparea unor evenimente istorice ?i consumarea eshatologica.
De aici au inceput amplele dispute privkoare la caracterul
discursului lui Hristos: profetic sau apocaliptic? Cercetatori
precum A Schweitzer si R Bultmann 1-au sustinut pe acesta din

urrna, de aceea au ajuns la concluzia stranie ca Iisus, asa cum
vorbeste El in Evanghelii, nu este deloc relevant pentru
credinciosul modern. Asa se explica opinia blasfemiatoare a lui A
Schweitzer cum ca Iisus a avut concept eshatologice excentrice,
iar din cauza ca acestea nu s-au implinit in timpul viepi Lui, le-a
proiectat undeva in viitor, iar El s-a dat de buna voie in mainile
romanilor ca un ultim efort disperat de a castiga poporul de partea
Sa.

Mantuitorul, insa, nu a vorbit ca un autor apocaliptic §?i nu
a urmarit instruirea apocaliptica a ucenicilor Sai. In primul rand,
(1) folosind limbajul profetic, El a fost mai aproape de profe^i
decat de autorii apocaliptici. Asa cum afirma Ladd10, Mantuitorul a
nu a utilizat simboluri pentru a vorbi despre viitor (fiare, creaturi
imaginare etc.), ci a vorbit intr-un limbaj semipoetic: cei buni vor
fi desparpiti de cei rai precum desparte pastorul oile de capre (Mat.
25), aparitia Lui va fi asemenea unui fulger care brazdeaza cerul
(Mat. 24:27), iar fericirea celor neprihani^i in Imparatia lui
Dumnezeu este prezentata sub forma unui ospa£ (Mat. 22).Toate
acestea descriu evenimente eshatologice care transcend ordinea

G.E. Ladd, Prezen(a viitorului, Oradea, Cartea Cresting 1997, p. 272
l0/6/V/.,p,276.
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istoriei prezente. Gel mai adesea cele doua tipuri de eshatologie -
profetica ?i apocaliptica - au fost puse in antiteza. Eshatologia
profetica a vazut venirea Imparatiei ca fiind din intenorul istonei,
pe cand eshatologia apocaliptica a considerat ca ea va vern din
exterior, ca o interventie divina in istorie. Trebuie precizat, insa,

faptul ca, de?i Mantuitorul a vorbit ca un profet, discursul Lui a
conpnut ?i elemente considerate a fi apocaliptice. Aceasta nu

pentru ca a fost influenpt de literartura apocaliptica, ci, asemenea

profetilor, El a considerat* ca Imparatia lui Dumnezeu se va

desfa>ura complet prin intervenjia supranaturala a lui Dumnezeu.

Situandu-se, asadar, pe linia profetilor, Mantuitorul a mai dovedit
o trasatura specific profetica atunci cand a abordat subiectul zilei
Domnului: (2) El a pnut istoria si eshatologia intr-o tensiune
dinamica, evenimentul istorie fiind o anticipare a evenimentului
eshatologie final. (3) De asemenea, Domnul Iisus nu a prezentat

eshatologia ca fiind rupta de istorie, a?a cum faceau autoni
apocaliptici. Prezentul nu era abandonat la voia fortelor malefice,
deoarece Dumnezeu actioneaza rascumparator in istorie prin
misiunea ?i moartea lui Iisus. O alta trasatura distinctive a

discursului rostit de Mantuitorul este aceea ca (4) scopul
eshatologiei Lui a fost unul etic. Tot ce a spus El despre sfarsitul
vremurilor nu era menit sa ajute la datarea evenimentului final.
Atunci cand a vorbit despre razboaie, ciumi §i cutremure a spus ca

acestea aveau sa fie doar ,,inceputul durerilor", si nicidecum
sfarsitul. In aceste condi^ii, ucenicii din orice vreme trebuie sa fie
vigilenti si sa se pregateasca necontenit din punct de vedere

spiritual.
O alta problema mult dezbatuta a fost cea legata de

comunitatea despre care vorbeste Mantuitorul in acest discurs:
este vorba despre Biserica sau despre poporul Israel? Cei care

sustin ca Iisus s-a adresat Bisericii formuleaza, in general,
urmatoarele argumente: (1)'Auditoriul acestui discurs era format
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din cei care aveau sa constituie Biserica primara si erau deci

reprezentativi pentm Biserica din toate timpurile; (2) daca acest

discurs nu este pentru Biserica, atunci nu vom sti niciodata cu

siguran^a ce s-a spus cu privire la Biserica si ce nu; (3) discursul a

fost rostit dupa ce Hristos i-a respins definitiv pe evrei in Mat. 23,

din cauza impietririi inimii lor; (4) a interpreta o secpune din text

ca referindu-se la Biserica, iar altele ca avand in vedere poporul
Israel este o dovada de inconsecventa.

Pe de alta parte, sus^inatorii opiniei ca Israel este eel la care

se face referire aduc argumente precum: (1) fn acest discurs nu

avem nici o referire la Biserica sau termeni care ne-ar indica

Biserica; (2) ucenicii care i-au cerut Domnului lamuriri (Mat. 24:3)

erau evrei si s-au interesat de inceputul mult asteptatei Imparatii

mesianice; (3) perioada despre care se vorbeste este acea era in

care aveau sa se implineasca toate sperantele si profe^iile

vechitestamentare, adica era mesianica; (4) nu trebuie uitat nici
faptul ca Cel care a rostit discursul era Mesia, pe care evreii il
asteptau, si ca se adresa unei ramasite credincioase.

Sigur ca sirul argumentelor poate continua si mai ales

acesta din urma, care afirrna ca subiectul discursului este Israel,

opinie pe care o gasim cea mai bine argumentata, dupa cum vom

arata pe tot parcursul analizei. Cei care plaseaza Biserica in acest

discurs intampina man dificultapi in a o vedea trecand prin toate
necazurile si ororile din Mat. 24:16-22, descrise si in Apoc. 6-18.

Refuzul de a-1 recunoaste pe Israel ca subiect al discursului lasa

neimplinite atat promisiunile vechitestamentare despre gloria
pamanteasca a acestui popor, dar si pe cele despre judecata

Neamurilor care il dusmanesc pe Israel, si implicit pe
Dumnezeu.11

" James F. Rand, ,,A Survey of the Eschatology of the Olivet Discourse", Bsac
113[451],Jul. 56, p. 202.
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Crvnologia discursului

Timpul pe care il traim, adica era Bisericii, este cuprins in

Mat. 24:4-8. Este vorba de o perioada in care ucenicii sunt

ameninja^i de inselaciunile si inselatorii veacului, ca sa nu-L mai

astepte pe Domnul lor. ,,Inceputul durerilor" va fi o serie de

fenomene religioase si fizice, iar mulu vor fi derutati, crezand ca

va fi sfarsitul istoriei deoarece ele se vor intensifica incepand cu a

saptezecea saptamana profetita de Daniel.

Rapirea Bisericii va avea loc in aceasta perioada, dar ea nu

este men^ionata deoarece ucenicii intrebasera despre eshatologia

lui Israel si despre sfarsitul istoriei. Consideram, deci, ca acest

eveniment ar putea fi plasat intre versetele 8 si 9.

Imediat dupa aceea va incepe necazul eel mare, care va

aduce, printre altele, o mare persecute pentru evrei. Dupa necaz,

niste fenomene fizice uimitoare vor preceda reintoarcerea Fiului

omului. Atunci vor fi adunati cei alesi pentru a fi rasplatiti, asa

cum s-a profejit in Vechiul Testament, iar in acelasi timp vor fi

adunate Neamurile pentru a fi judecate (Mat. 25:31-46). Dupa

aceste judeca^i va fi instaurata Imparatia mesianica (Mat. 25:34),

iar apoi eternitatea (Mat. 25:41,46).

Chiar daca afirmam ca necazul despre care se vorbeste in

Mat. 24 este necazul eshatologic, nu respingem ideea ca w. 15-16

se pot referi si la distrugerea Ierusalimului din anul 70, dar acest

eveniment este doar prefigurarea celui final.

Incepand cu v. 23 se vorbeste despre venirea lui Hristos in

slava, despre necazul premergator ei si despre sfarsitul veacului.

Cei care sus^in ca discursul vorbeste doar despre caderea

Ierusalimului sunt pusi in dificultate de termenul €U0€O)(; (,,indata")

din Mat. 24:29, care reda succesiunea dintre necaz si a doua
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venire. Poate oare acest termen sa se refere la o perioada de
aproape doua mii de ani?

Necazul eel mare (Mat. 24!9-7R)

Perioada necazului celui mare este descrisa in Mat. 24:9-28,
mr v. 15-28 descriu a doua jumatate a celei de-a saptezecea
saptamini profepite de Daniel (9:26-27), cand acest necaz va atinge
culmea intensitapi. Aceasta va fi ?i o perioada de mare apostazie
(v. 9-13), care va fi urmata de aratarea ,,uraciunii pustiitorului"
(Mat. 24:15). Acesta este ,,omul faradelegii", ,,fiul pierzarii", care
,,se va aseza in Templu, dandu-se drept Dumnezeu" (Dan. 9:27;
12:11; 2Tes. 2:3-4), ceea ce va provoca dezlantuirea maniei lui
Dumnezeu, si ii va for^a pe evreii din Iudea sa fuga.

Perioada necazului nu va fi doar una de judecata si groaza,
ci ?i un timp in care Israel va fi o binecuvantare pentru popoare'
deoarece Evanghelia Imparatiei, care veste?te revenirea lui Mesia,'
va fi predicata tuturor natiunilor (Mat. 24:14), iar ca rezultat unii
vor fi salvap prin jertfa lui Piristos.

A doua venire a lui Hristos (Mat. 24:29-30: 25:31)

Aceasta a doua venirea nu va fi una secreta, a?a cum se va
intampla la Rapire. Ea este adesea confundata cu rapirea Bisericii,
insa intre cele doua veniri exista cateva diferen^e pe care le putem
u?or observa. (1) Rapirea este o venire pentru Biserica, pentru ca
ea sa fie pentru eternitate cu Iisus, iar cea de-a doua venire este
una publica, pentru poporul Israel, cand Neamurile vor fi judecate
?i Imparatia lui Dumnezeu instaurata; (2) la aceasta a doua venire,
,,semintiile pamantului se vor boci si vor vedea pe Fiul omului
venind pe norii cerului", pe cand Rapirea va fi un prilej de bucurie,
iar Mantuitorul va fi intampinat in vazduh de catre ai sai; (3) la a
doua venire ingerii vor fi trimisi sa-i adune pe cei alesi, pe cand la
Rapire ,,insusi Domnul, cu un strigat, cu glasul unui arhanghel si
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cu trambita lui Dumnezeu" isi va chema Biserica (lTes. 4:16); (4)

In Matei 24 nu avem nici o referire la invierea mortilor, pe cand la

Rapirea sfinp care au adormit vor invia (lTes. 4:16).

Strangerea celor alesi (Mat. 24:31.34)

Cele mai muke intrebari care se ridica din acest text vizeaza

identitatea celor alesi, dar si identitatea generapei despre care se

vorbeste in v. 34.

Cine sunt alesii din Mat. 24:31? In general, au fost emise

trei ipoteze cu privire la identitatea acestora: Biserica, Israel si

sfintii care au trecut de necazul eel mare. Pentru a stabili intelesul

termenului ales trebuie constatata semnificatia lui in Vechiul

Testament, unde ni se vorbeste despre adunarea celor alesi de ,,la

cealalta margine a cerului" (peut. 30:4) si ,,de la cele patru capete

ale pamantului" (Is. 11:12). In Mat. 24:31 se spune ca cei alesi vor

fi adunati ,,din cele patru vanturi, de la o margine a cerurilor pana

la cealalta". Acest paralelism ne arata ca este vorba de unul si

acelasi grup - poporul Israel.

Generatia din v. 34 trebuie identificata, de asemenea, cu

poporul Israel, insa aici trebuie din nou amintit faptul ca

distrugerea Ierusalimului din anul 70 avea sa fie tipul (imaginea)

celei finale. De aceea, acea generatie de oameni erau

contemporanii Mantuitorului care aveau sa traiasca pana in

perioada asediului. Sensul termenului yevek este insa si acela de

poskritak (F.A. 8:33, citat din Is. 53:8) sau chiar grup eink (Lc. 16:8

- chiar daca sensul este aici figurat). Acest sens permite si

interpretarea tipologica a pasajului, adica asediul final va fi

antetipul celui din anul 70, in acelasi raport gasindu-se si

genera^iile de evrei care asista la cele doua evenimente.



Imparatia lui Dumnezeu in evangheliile sinoptice (III) 67

Judecata lui Israel (Mat. 24:37-51)

Portiunea cuprinsa intre w. 37 si 51 din Matei 24 a fost pe

buna dreptate considerate o sectiune parantetica, deoarece
materialul doctrinar se termina cu v. 31. Ceea ce urmeaza este o

dezvoltare sub forma de parabole (a smochinului, a robului
vigilent si a robului necredincios) si comparatii (vremea lui Noe) a

acestei idei de sfarsit, care aduce cu sine si judecata, dupa cum
evreii stiau bine.

Atunci cand Hristosul va reveni pe pamant pentru Israel,

El isi va aduna poporul si cu scopul de a-1 purifica de pietrele de

poticnire si de cei razvratiti impotriva lui Dumnezeu, astfel incat

doar cei neprihanipi sa intre in Imparajie (Ezechiel 20:33-38; Zah.

13:8-9). Asa cum ne sugereaza si pilda celor doi slujitori (Mat.

24:45-51), Mesia ii va separa pe slujitorii credinciosi de cei

necredinciosi, dar nu doar atat. Judecata va fi sub forma rasplatirii

pentru cei vegheatori (v. 47) si sub forma pedepsei pentru cei
rebeli (v. 51).

III.D.2. Judecata Neamurilor (Mat. 25:31-46)

Dupa ce Israel va fi judecat si pregatit pentru a intra in

Imparatie, Mesia ii va judeca pe cei care intotdeauna i s-au

impotrivit lui Dumnezeu. Ei vor fi adunati in Valea lui Iosafat si
judecap acolo pentru felul in care s-au purtat fata de poporul lui

Dumnezeu in timpul Necazului (Ioel 3:2-16). Modul in care s-au

relationat la ramasita poporului ales va diferi in functie de credinta

pe care au avut-o in Mesia, pe care puteau sa-1 cunoasca prin acest

popor. Cei care au dovedit bunavoin^a fata de poporul lui

Dumnezeu vor intra in Imparatia de o mie de ani, iar oponentii lui

vor ii aruncdp in iazul de foe, dupa care va urma judecata de la
tronul mare si alb.
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Au aparut uneori dificultati in a deosebi aceasta judecata de

judecata de la tronul mare §i alb (Apoc. 20:11-15). Pentru unii

cercetatori, ele sunt identice, dar prezentate in termeni diferiti.

Conform lui James F. Rand {art. at., p. 209), avem patru indicii

pentru deosebirea celor doua judecati. (1) Locul desfa§urarii

judecajilor. Judecata din Mat. 25 nu va avea loc pe un pamant

nou (precum cea din Apoc. 20:11), ci pe vechiul pamant, in Valea

lui Iosafat (Ioel 3:12; Mat. 25:31). (2) Timpul desfagurarii

judecatilor. Evenimentul din Mat. 25 nu va avea loc dupa domnia

glorioasa a lui Hristos pe pamant (a?a cum va fi cea din Apoc.

20), ci inainte de aceasta. (3) Persoanele care vor fi judecate. In

Mat. 25 sunt judecaji cei care vor fi supravietuit catastrofelor

eshatologice, §i nu cei inviati din morti pentru judecata, cum se

intampla in Apoc. 20:12-13. (4) Sentinjele rostite in urma

judecaplor. Urmarile judecatii din Mat. 25 nu sunt fericirea eterna

gi moartea eterna, ci fericirea in Impara^ia pamanteasca (v. 34) §i

distrugerea celor rai pentru etemitate (v. 41). Mat 25:46 se refera la

starile eterne de care vor avea parte in final cele doua categorii de

oameni, fiind o constatare generala, §i nu una care arata urmarile

imediate ale judecatii. O alta dovada care arata ca nu avem de a

face cu judecata finala in Mat. 25 este mentiunea ca sunt prezente

la judecata ,,toate neamurile", expresie care, in limbajul biblic, nu

include $i poporul Israel.

Concluzii

Am constatat in analiza de fata ca in Sfdnta Evanghelk dupa

Mann se vorbeste despre Impara^ia lui Dumnezeu ca fiind

Imparatia pamanteasca, profepita in Vechiul Testament, a carei

zori se aratau odata cu vehirea lui Mesia gi care s-a apropiat de

poporul ales prin lucrarea Sa. Chiar daca desfasurarea ei plenara va

avea loc in viitor, Mantuitorul le arata ascultatorilor Sai ca
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Imparatia lui Dumnezeu le era la indemana inca din era prezenta,

insa ei trebuiau sa se conformeze cerintelor, mortificand in fiecare

zi pacatul, pentru a nu li se refuza intrarea in aceasta Impara|ie.

Pildele care apar doar in aceasta Evanghelie sunt menite, in

principal, sa-i incurajeze pe ucenici - lucratorii Imparatiei - in fa|a

obstacolelor numeroase §>i aparent insurmontabile, care vor fi insa

inerente misiunii lor. Astfel, prin pilda cu samanta (Me. 4:26-29),

Mantuitorul ii asigura ca dupa ce-^si vor fi indeplinit partea

omeneasca pentru Imparajie - semanatul semin^ei -, cea care jdne

de Dumnezeu - cre^tere gi rodirea - nu va intarzia sa apara, chiar

daca ei nu-si vor putea explica logic acest fenomen. Daca aceasta

pilda il portretizeaza pe lucratorul Imparapei lui Dumnezeu mai

ales sub aspectul limitelor umane ale lucrarii sale, care il vor

determina la un moment dat sa se opreasca pentru a incredin|:a

Stapanului ce urmeaza, pilda slujitorului vigilent (Me. 13:34-37)

subliniaza mai cu seama necesitatea unei a§5teptari active,

neobosite §i vigilente a Imparapei lui Dumnezeu.

In pildele proprii Sfantei Evanghelii dupa Luca sunt subliniate

doua caracteristici ale fiilor Imparau'ei lui Dumnezeu: pocain^a,

care asigura accesul personal in Imparatie, $i bucuria, cauzata de

intrarea altora in Impara|ie. Pilda smochinului neroditor este o

ilustrare a justipei divine care se va exercita asupra tuturor celor

care nu se pocaiesc, refuzand astfel sa fie salvapi in Imparatia lui

Dumnezeu. Alte pilde, precum cea cu oaia ratacita, cea a banului

pierdut ^i cea a fiului risipitor sunt menite sa descrie atitudinea cu

care orice fiu al Imparatiei lui Dumnezeu trebuie sa intampine

intrarea altora in ea. Cei care nu se bucura de gasirea fiilor

risipitori sau a oilor pierdute sunt dovedip a fi straini de inima

Tatalui ceresc, macar ca, formal, nu s-au departat niciodata.

Rautatea, invidia si exclusivismul lor ii pun intr-un contrast izbitor

cu bunatatea netarmurita a Tatalui ceresc.
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In ultima sectiune a studiului noastre am procedat la o

analiza foarte succinta a Discursului de pe muntele Maslinilor

(varianta mateeana), pentru a evidentia cateva aspecte privitoare la

finalul istoriei ?i la venirea Imparafiei lui Dumnezeu in

deplinatatea ei. De^i in acest discurs evenimentul central nu este

rapirea Bisericii, ci venirea lui Mesia pentru poporul Sau dupa

mileniu, tota$i slujitorii Imparatiei din orice timp trebuie sa-?i

insu^easca indicafiile Mantuitorului privitoare la venirea Sa, pentru

ca evenimentul rapirii Bisericii sa nu-i surprinda nepregatip.

In^concluzie, pocainta este singura cale prin care se poate

intra in Imparapa lui Dumnezeu, iar venirea ei trebuie sa fie

motivul celei mai man bucurii pentru cei care ii apartin inca din

era prezenta. In acela^i timp, insa^ei trebuie sa lucreze mereu

pentru extinderea cat mai rapida a Imparatiei, prin gasirea celor

pierduti. Vigilenta trebuie sa caracterizeze orice slujba? al lui

Dumnezeu, ca nu cumva, in final, sa fie exclus din Impara^ie.




