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Abstract 
The author of the article interprets the parables in Matthew 

13 from the perspective of Jesus’ proclamation of the Kingdom of 
God. The central feature of the proclamation of Jesus was the 
message about the Kingdom of God. As the imminence of the 
coming Kingdom is announced, and in the context of the 
eschatological crisis that the proclamation of the Kingdom 
creates, the parables in Matthew 13 become not only weapons 
used to defend the proclamation of Jesus, but also revelatory 
means used to disclose profound truths concerning the tension 
between the dynamic presence of the Kingdom in the ministry of 
Jesus and its consummation at the end of the Age. 
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Matei 13 este numit adesea „capitolul pildelor”1sau 

„discursul pildelor”2. Aici Matei consemnează şapte din pildele 
rostite de Isus. Aceste pilde sunt înregistrate diferit de către 

                                                
1 Briger Gerhardsson, The Seven Parables in Matthew XIII, New Testament  
Studies, vol. 19, nr. 6, 1972, p. 16. 
2 Gerhard Maier, Evanghelia după Matei, Korntal, Lumina Lumii, 2000, p. 437. 
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sinoptici: Matei consemnează şapte pilde, Marcu are trei (4,1-43), 
iar Luca numai una (8,4-18). În colecţia lui Matei, şase dintre cele 
şapte pilde se referă în mod direct la „Împărăţia Cerurilor”. Cinci 
pilde sunt introduse prin cuvintele: „òmoi,a evsti.n h ̀ basilei,a tw/n 
ouvranw/n” (pilda grăuntelui de muştar, a aluatului, a comorii 
ascunse, a perlei şi a năvodului) iar pilda neghinei începe cu 
cuvintele „ẁmoiw,qh h ̀ basilei,a tw/n ouvranw/n”. Intenţia acestui 
studiu este să surprindă modul în care este prezentată Împărăţia 
Cerurilor în aceste şase pilde mateiene. 

 

Aspecte metodologice 
a Respingerea metodei alegorice de interpretare 
A. Jülicher respinge ferm metoda alegorică în interpretarea 

pildelor lui Isus şi dovedeşte cu sute de cazuri, preluate din 
„istoria de secole de distorsiune”3, ca alegorizarea pildelor a dus la 
eroare. Pildele, după Jülicher4, sunt fragmente din viaţa reală, 
similitudini sau parabole în sensul general al cuvântului, dar în nici 
un caz ele nu sunt alegorii ce conţin un mesaj încifrat. Jülicher 
susţine că o parabolă are menirea să transmită un singur adevăr de 
bază, prin urmare trebuie să căutăm în pilde un singur adevăr 
central, o singură idee de cea mai largă generalitate posibilă 5. El 
afirmă că acest adevăr este cât se poate de general şi are aplicaţii 
universale. În acest punct se poate constata, susţine Jeremias, că 
Jülicher a greşit, pentru că prin generalizarea adevărului principal 
din pilde, pe nesimţite, Isus este transformat într-un „apostol al 
progresului”, un învăţător de înţelepciune, care expune o morală şi 
o teologie simplificată, folosind metafore şi povestiri atractive6.  
                                                
3 Joachim Jeremias, Parabolele lui Isus, Bucureşti,  Anastasia, 2000, p. 16. 
4 Nils A. Dahl, The Parables of Growth, Studia Theologica. nr. 5, 1952, p. 138.  
5 Joachim Jeremias, op. cit. p. 17. 
6 Ibidem, p. 17. 



Împărăţia Cerurilor în pildele din Matei 13 

 

117 

C. Dodd7 şi Jeremias8 sunt de acord cu Jülicher în ceea ce 
priveşte respingerea metodei alegorice, dar amândoi reproşează 
faptul ca Jülicher nu a dus până la capăt munca începută. El a 
făcut doar primul pas. Trebuie să notăm aici că respingerea 
metodei alegorice de interpretare a dus la considerarea interpretării 
alegorice a pildelor semănătorului, a neghinei şi a năvodului din 
textul mateian ca fiind intervenţii9 redacţionale10 ale11 lui Matei. 
Aceste intervenţii puteau avea ca sursă propria înţelegere a lui 
Matei sau tradiţia timpurie a bisericii. Manson face o delimitare 
între cuvintele originale ale lui Isus şi ceea ce el numeşte 
„completările lui Matei”12. Maier13 respinge această concluzie a 
teologiei critice, afirmând că teologii critici pierd din vedere două 
elemente foarte importante: (a) mai întâi se trece cu vederea 
posibilitatea că discipolii ar fi putut cere lui Isus explicarea 
parabolelor, iar Isus, pur şi simplu să fi împlinit această cerere; (b) 
toţi cei trei sinoptici au consemnat cel puţin interpretarea alegorică 
la pilda semănătorului, interpretare pusă de sinoptici pe seama lui 
                                                
7 C.H. Dodd, The Parables of the Kingdom, London, 1952, p. 11-33. Dodd afirmă 
că Jülicher are un mare merit pentru că ne-a învăţat cum să facem primul pas 
în înţelegerea pildelor lui Isus. Primul pas este să acceptăm pildele ca 
fragmente din viaţa reală şi să le judecăm ca atare (Dodd, op. cit., p. 24.) Adepţii 
metodei lui Jülicher tind să finalizeze procesul interpretării pildelor cu 
concluzii foarte generale (comentariu pe marginea lucrării lui Jülicher 
Gleichnisreden Jesu, II, 1910, p. 481). 
8 Jeremias, op. cit., p.16. Jeremias afirmă că „noi datorăm lui A. Jülicher 
definitiva îndepărtare a metodei de interpretare alegorice ... dar - vai! - el s-a 
oprit la jumătatea drumului. El după ce a curăţat parabolele de grosul strat de 
praf cu care le acoperise interpretarea alegorică, dar după ce a îndeplinit 
această sarcină preliminară nu a mers mai departe.” 
9 Dodd, op. cit., p. 27. 
10 J. Jeremias, op. cit., p. 86-89, 94,106-107. 
11 Ivor Harold Jones, The Matthean Parables, Koln, 1995, p. 298-358. 
12 T. W. Manson, The Sayings of Jesus, London 1957, p. 198. 
13 Maier, op. cit., p. 446. 
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Isus. Maier susţine că ar trebui să acordăm mai multă crezare 
sinopticilor decât sugestiilor făcute de teologia critică14 

 
b. Plasarea pildelor în contextul istoric original al vieţii lui 

Isus 
Atât în accepţiunea lui Dodd cât şi a lui Jeremias, 

redescoperirea cadrului istoric al vieţii lui Isus reprezintă cel de-al 
doilea pas în interpretarea pildelor lui Isus. Dodd15 este primul 
care interpretează pildele lui Isus plasându-le în cadrul istoric al 
vieţii lui Isus. Dodd îşi limitează cercetarea numai la pildele 
privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu, această limitare fiind 
sugerată încă din titlul lucrării sale (The Parables of the Kingdom). 

Urmând lui Dodd, Jeremias16 extinde acest principiu şi îl 
aplică la toate pildele lui Isus. 

Teza principală a lui Jeremias este că pildele pot fi înţelese 
corect numai în contextul lor istoric original. El încearcă să 
descopere mesajul iniţial al pildelor prin recuperarea formei lor 
istorice primare. Exegeza pildelor trebuie făcută în termenii 
propriei misiuni a lui Isus în Palestina. Pentru a înţelege corect 
pildele este necesar să putem reconstitui situaţia reală de viaţă 
(Sitz-im-Leben) în contextul căreia Isus a rostit parabolele sale. 
Jeremias afirmă că parabolele au un dublu context istoric: (a) 
contextul istoric originar, dat de situaţia lor concretă în activitatea 
lui Isus şi (b) contextul în care ele au trăit în viaţa bisericii primare. 
Noi nu cunoaştem parabolele decât în forma pe care ele au 
căpătat-o de la biserica primară17. Parabolele au suferit un proces 
                                                
14  Ibidem, p. 446. 
15 Dodd a continuat studiul său în direcţia indicată de către A. T. Cadoux, 
(Dodd, op. cit., p. 26.) 
16 Jeremias, op. cit., p. 18-20. 
17 Jeremias afirmă că în parabolele din Mat 13 avem trei straturi suprapuse de 
tradiţie: primul strat este dat de predicarea istorică a lui Isus, al doilea este dat 
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de transformare de la contextul lor istoric iniţial până la cel 
cunoscut nouă din evanghelii. Sugerând zece legi18 de 
transformare a parabolelor, Jeremias propune refacerea 
contextului istoric iniţial prin parcurgerea drumului invers: de la 
forma actuală la cea iniţială. 

În esenţă, propunerea comuna a lui Dodd, Jeremias, 
Manson,  Ivor H. Jones19  este că dacă dorim să restabilim cadrul 
originar al pildelor lui Isus este absolut necesar să conştientizăm 
faptul că parabolele, deşi s-au născut în cadrul de viaţă a lui Isus, 
au trăit în cadrul bisericii, care, fiind prinsă în tensiunea specifică 
perioadei dintre cruce şi parousie,  le-a adaptat la propria ei 
situaţie. Această adaptare s-a făcut fie prin modificarea formei lor, 
fie adăugând ceva, fie alegorizând. Înţelegând acest proces, 

                                                                                                             
de biserica primară, aici avem tradiţia orală şi colecţiile scrise pre-mateiene, al 
treilea strat este dat de intervenţiile redacţionale ale lui Matei. (Jeremias, op.cit., 
p. 27.) 
18 Cele 10 legi de transformare sugerate de Jeremias sunt: (1) Traducerea 
parabolelor în greacă a presupus o inevitabilă schimbare a înţelesului lor. (2) 
Materialul reprezentaţional este ocazional tradus. (3) Plăcerea de a înfrumuseţa 
parabolele se înregistrează de la o dată timpurie. (4) Pasaje din VT şi teme din 
povestirile populare au influenţat uneori alcătuirea materialului. (5) Parabolele 
care la origine au fost adresate oponenţilor lui Isus sau mulţimilor, au fost 
aplicate mai târziu de către biserica primară comunităţii creştine. (6) Aceasta a 
dus la o creştere a accentului asupra aspectului parenetic. (7) Biserica primară a 
pus parabolele în propria sa situaţie reală, ale cărei principale aspecte erau 
motivul misionar şi amânarea parousiei. (8) Biserica primară a interpretat 
parabolele tot mai mult alegoric având în vedere folosirea lor parenetică. (9) 
Biserica primară a făcut colecţii de parabole şi au avut loc contopiri de 
parabole. (10) Biserica primară a dotat parabolele cu câte un cadru şi adesea, 
acesta a produs o schimbare de înţeles; în special prin adăugarea unor 
concluzii generalizatoare. Multe parabole au dobândit un înţeles universal 
(Ibidem, p. 27-118). 
19 în conformitate cu operele citate anterior 
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folosind metoda „criticismului formei”, poate că e posibil să 
descoperim „adevărata voce vie a lui Isus”20.  

 
c. Cadrul general al parabolelor este predicarea lui Isus 

despre Împărăţia lui Dumnezeu 
Trebuie să observăm că „Sitz-im-Leben” al celor şase pilde 

din Matei 13 este vestirea de către Isus a Împărăţiei lui Dumnezeu. 
În general, cercetătorii biblici sunt de acord cu acest enunţ. 
Implicaţia acestui fapt este că interpretarea pildelor depinde 
structural de modul în care este concepută Împărăţia lui 
Dumnezeu. Există o legătură strânsă între modul de interpretare a 
pildelor şi escatologie. Perspectiva asupra escatologiei va 
determina în mod esenţial concepţia cu privire la Împărăţia lui 
Dumnezeu, şi implicit şi interpretarea pildelor despre Împărăţie. 
Dodd21 afirmă foarte clar că interpretarea pildelor depinde de 
perspectiva pe care o avem cu privire la Împărăţia lui Dumnezeu. 
Această idee este susţinută si de către W. MacDonald22. 

În ultimul secol s-au conturat trei mari concepţii cu privire 
la escatologie:  

(a) Escatologia consecventă – (teza.) Promotor al acestei 
concepţii, Albert Schweitzer23 susţine că Împărăţia lui Dumnezeu 
sub nici o formă nu poate fi interpretată ca o realitate spirituală 
prezentă. Împărăţia este veacul apocaliptic viitor. Mesajul lui Isus 
este exclusiv escatologic. Cu toate acestea, venirea Împărăţiei este 
iminentă. Isus a crezut că Împărăţia va veni în timpul vieţii Lui. 

                                                
20 Jeremias, op. cit., p. 118. 
21 Dodd, op. cit, p. 178. 
22 W. MacDonald, Comentar la Noul Testament, CLV, 1998, p. 71 
23 În conformitate cu J. D. Crossan, In Parables. The Challenge of the Historical 
Jesus, Haper&Row Publishers, London, 1973, p. 24. Crossan clasifică cele trei 
escatologii folosind terminologia „teză-antiteză-sinteză” (op. cit., p. 24). 
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Spre exemplu, Schweitzer, notează Crossan24, a interpretat pilda 
seminţei ca însemnând că „timpul semănatului este trecut în 
momentul în care Isus vorbeşte... Împărăţia lui Dumnezeu trebuie 
să vină cu siguranţa cu care secerişul urmează semănatului”. 

(b) Escatologia realizată – antiteza. Dodd se opune 
conceptului de escatologie consecventă şi afirmă o „escatologie 
realizată”25. În esenţă el susţine că Împărăţia lui Dumnezeu este 
prezentă în cuvintele şi în faptele lui Isus. Dodd declară că 
„Împărăţia lui Dumnezeu a venit”26, „Împărăţia lui Dumnezeu nu 
este nici un proces evolutiv şi nici un eveniment catastrofic ce va 
avea loc în viitorul apropiat, ci ea este o criză prezentă”27. 
Împărăţia lui Dumnezeu este întrupată în criza istorică pe care a 
adus-o Isus, pildele prezentând această criză nu ca pe o judecată 
viitoare ci ca pe una prezentă28.  

(c) Escatologia procesului – sinteza29. În general această 
escatologie este asociată cu Joachim Jeremias30. Jeremias vorbeşte 
despre o „escatologie în curs de realizare”31. În concepţia lui 
Jeremias, Împărăţia este atât prezentă cât şi viitoare. Este prezentă 
prin faptele şi cuvintele lui Isus şi viitoare în manifestarea ei 
completă. Parabolele din Matei 13 ilustrează cel mai bine acest 
                                                
24 Ibidem, p. 24. 
25 Dodd, op. cit., p. 51. 
26 Dodd susţine că „h;ggiken ga.r h̀ basilei,a tw/n ouvranw/n” (Matei 4,17) şi 
“e;fqasen evfV um̀a/j h̀ basilei,a tou/ qeou/” (Matei 12,28) sunt expresii sinonime. 
Cuvintele „h;ggiken” şi „e;fqasen” au acelaşi sens – „a venit”. Concluzia lui 
Dodd este că Împărăţia lui Dumnezeu nu s-a apropiat ci Împărăţia lui 
Dumnezeu a venit (Dodd, op. cit. p. 41-51). 
27 Ibidem, p. 178. 
28 Ibidem, p. 154-174. 
29 Crossan clasifică cele trei escatologii folosind terminologia „teză-antiteză-
sinteză” (op. cit., p. 24.) 
30 Ibidem, p.24. 
31 Jeremias, op. cit., p. 315. 
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proces escatologic început prin Isus. Jeremias vorbeşte despre 
marea certitudine, ceasul lui Dumnezeu care vine, mai mult, a şi 
început, iar în începutul său este implicit şi sfârşitul32. Pentru 
Jeremias pildele lui Isus sunt pline de „taina Împărăţiei lui 
Dumnezeu” care, în accepţiunea sa, reprezintă recunoaşterea 
„unei escatologii în curs de realizare” 33. Influenţat de concepţia 
escatologică a lui Jeremias34, George Ladd afirmă că Sitz-in-Leben 
istoric al pildelor din Matei 13 se rezumă la un singur cuvânt: 
„taină”. Logion-ul din Matei 13,10-12 şi Mc.4.10-12 rezumă 
mesajul pildelor Împărăţiei. „Taina este venirea Împărăţiei în 
istorie înainte de manifestarea ei apocaliptică. Pe scurt, este 
împlinire fără consumare. Acesta este singurul adevăr ilustrat de 
pildele din Matei 13”35. Aşadar pildele trebuie interpretate în 
contextul predicării lui Isus despre Împărăţia lui Dumnezeu. 

Reflectând asupra celor trei aspecte metodologice trecute 
în revistă, trebuie să subliniem importanţa lor, însă este necesar să 
notăm aici o precizare foarte importantă: respingerea în totalitate a 
metodei alegorice nu poate fi făcută deoarece, pe de o parte, 
terminologia aramaică galileană36 – „mathala”, ebraicul lv'm' nu 
permit accentuarea contrastului37 dintre „parabolă” şi „alegorie”.  
Este imposibil să susţii o deosebire strictă între pildă şi alegorie 
                                                
32 Ibidem, p. 191. 
33 Ibidem, p. 315. 
34 George Ladd îmbrăţişează o escatologie de sinteză între escatologia 
consecventă a lui Weiss şi Albert Schweitzer şi escatologia realizată a lui Dodd. 
În elaborarea acestei escatologii Ladd merge în direcţia indicată de Jeremias, 
însă se apropie foarte mult de teologia fundamentalistă.  
35 Ladd, Prezenţa viitorului, Oradea, Cartea Creştină, 1997, p. 200. 
36 După cum susţine Jeremias Isus a predicat în aramaica galileană şi nu în 
ebraică (Jeremias, op. cit., p. 115). 
37 Dahl, op. cit., p. 136-137. Dahl subliniază convingător imposibilitatea 
accentuării contrastului dintre pildă şi alegorie. În Evanghelii, afirmă Dahl, 
avem suficiente dovezi ca există forme intermediare reale. 
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atunci când tratezi un text ce provine din ebraică sau aramaică 
pentru simplul fapt că în aceste limbi avem un singur38 cuvânt39 
care desemnează ambele concepte. Pe de altă parte, Isus ar fi 
putut să combine pildele cu unele detalii alegorice şi interpretarea 
alegorică a pildei neghinei şi a năvodului să fie autentice. A 
presupune, împreună cu Jeremias, că întreaga alegorizare a pildelor 
se datorează bisericii primare şi nu lui Isus, înseamnă a contesta 
complexitatea învăţăturilor lui Isus. Goguel40 are dreptate atunci 
când afirmă că nu putem pretinde la modul absolut că Isus nu a 
inserat în pildele sale elemente alegorice şi că orice alegorizare a 
pildelor lui Isus reprezintă o interpelare a unei tradiţii ulterioare. 

 
B. Scopul pildelor din Matei 13 
Punctul de pornire în discuţia cu privire la scopul acestor 

pilde este logion-ul din vv.10-17, şi mai ales logion-ul paralel din 
Marcu 4,10-12. La întrebarea discipolilor cu privire la raţiunea 
vorbirii în pilde Isus răspunde: „o[ti um̀i/n de,dotai gnw/nai ta. 
musth,ria th/j basilei,aj tw/n ouvranw/n( evkei,noij de. ouv de,dotai” 
(Mt.13,11); „um̀i/n to. musth,rion de,dotai th/j basilei,aj tou/ qeou/\ 
evkei,noij de. toi/j e;xw evn parabolai/j ta. pa,nta gi,netai” (Mc 4,11).  

Pornind de la acest logion, adepţii interpretării alegorice 
consideră pildele ca fiind criptograme, scopul lor fiind acela de a 
codifica adevărurile (tainele speciale) privitoare la Împărăţia lui 
Dumnezeu. Contestând acest punct de vedere, Jeremias afirmă cu 
                                                
38 Jeremias arată că încercarea criticismului formei de a clasifica pe categorii 
parabolele s-a dovedit a fi o muncă sterilă. În aramaică şi în ebraică avem un 
singur cuvânt care desemnează ambele categorii. „Mathala” desemna în 
vorbirea iudaismului postbiblic tot felul de forme figurate de vorbire: parabolă, 
asemănare, alegorie, fabulă, proverb, revelaţie apocaliptică, enigmă,  simbol, 
pseudonimie, exemplu, analogie (Dahl, op cit., p.17-18). 
39 Ladd, op.cit., p. 198. 
40 Ibidem, p.198. 
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încredere că logion-ul, deşi este autentic, el nu a fost rostit de Isus 
în contextul pildelor ci în contextul întregii sale învăţături cu 
privire la Împărăţia lui Dumnezeu. Analizând în mod riguros 
contextul logion-ului marcan, Jeremias scrie: „putem afirma cu 
certitudine că Mc.4,11-12 este un logion foarte timpuriu. El 
datează înainte de Marcu şi provine dintr-o tradiţie palestiniană”41. 
Explicaţia lui Jeremias este că Marcu, înşelat de cuvântul capcană 
parabolh,, pe care în mod eronat l-a înţeles ca „parabolă”, a inserat 
acest logion în capitolul pildelor. Concluzia lui Jeremias este că 
Marcu 4,10-12 nu trebuie interpretat în contextul parabolelor ci în 
contextul întregii vestiri a lui Isus. Logion-ul nu ne învaţă că 
pildele conţin taine speciale cu privire la Împărăţia lui Dumnezeu, 
„ci numai unica „taină a Împărăţiei lui Dumnezeu”, adică taina 
erupţiei contemporane în cuvântul şi în lucrarea lui Isus” 42. 
Jeremias insistă că pildele erau utilizate de Isus ca arme de 
controversă (atac şi apărare), dar şi cu scopul de a materializa o 
ameninţare sau un strigăt de avertisment sau pentru a-şi ilustra 
învăţăturile.43  

Jülicher consideră că intenţia lui Isus prin parabole este de 
a construi „dovezi” şi „argumente” în favoarea predicării sale44, iar 
Dodd45 crede că pildele sunt argumente „deschis-închise” (în felul 
pildei vechi-testamentare spusă de Natan lui David), şi nu se 
închid decât atunci când ascultătorul a fost atras în interiorul 

                                                
41 Jeremias, op .cit., p.11-15. Jeremias aduce argumente lingvistice în favoarea 
tradiţiei palestiniene a acestui logion. În plus el susţine că citatul liber din Isaia 
5 se îndepărtează foarte mult de textul ebraic şi de Septuaginta şi este în 
conformitate cu Targumul. 
42 Ibidem, p. 15. 
43 Ibidem, p.161. 
44 Dahl, op. cit., p. 133-134. 
45 Dodd, op. cit., p. 23. 
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pildei. Dahl46 insistă că pildele au menirea de a fi mijloace de 
revelare a adevărurilor despre Împărăţie, deci ele au rol ilustrativ şi 
explicativ, nu criptografic. Ladd de asemenea subliniază că scopul 
pildelor este didactic şi revelator, însă această revelaţie este 
perceptibilă numai pentru cei care răspund spiritual47. 

Cu privire la scopul pildelor din Matei 13, Maier consideră 
Isus le-a rostit în contextul luptei pentru „poporul ţării” (Mt.13,2). 
Maier48 spune că, la începutul misiunii sale în Israel, Isus a luptat 
pentru diferite categorii de oameni din popor; ucenicii lui Ioan, 
cetăţile Galileii, partida fariseilor şi a saducheilor. În general Isus a 
fost respins, punctul culminant al acestei respingeri consumându-
se în Matei 12. Pildele din Matei 13 au ca scop câştigarea 
poporului ţării printr-un avertisment al judecăţii. „Vorbirea în 
pilde este un prim act de judecată – totuşi, încă nu ultimul! 
Poporul mai poate încă să intre în rândul ucenicilor şi să 
primească apoi explicaţii despre cuvintele lui Isus, ca şi ucenicii”.  

Continuând în linia lui Maier cu privire scopul pildelor ca 
ilustrare a judecăţii care, într-un aspect al ei a şi avut loc, J. 
Walvoord adaugă că pildele din Matei 13 urmăresc să răspundă la 
întrebarea referitoare la viitorul Împărăţiei, în contextul în care 
Isus a fost respins de către Israel. „Tainele Împărăţiei revelează 
acum faptul că între respingerea Regelui de către Israel şi 
acceptarea Lui ulterioară de către popor va exista o întreagă 
perioadă”49. 

În concluzie, se poate afirma că, prin pildele din Matei 13, 
în contextul mateian, Isus a intenţionat trei lucruri majore: (a) În 

                                                
46 Dahl, op. cit., p. 147-152. 
47 Ladd, op. cit., p. 204. 
48 Maier, op. cit., p. 438, 444. 
49 John Walvoord şi Roy Zuck, Comentariu al Noului Testament, Arad, 2005, p. 
48. 
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continuarea mesajului că Împărăţia lui Dumnezeu a venit în 
mijlocul acestui veac (conf. Matei 12,28), prin vorbirea parabolică 
Isus anunţă că judecata a început, acum asistăm la o criză de ordin 
escatologic. Acest lucru este dovedit de logion-ul din vv.10-13. 
Deşi judecata a început, poporul ţării mai poate fi însă câştigat 
dacă se supune lui Isus prin ucenicie. (b) Taina Împărăţiei începe 
să fie ascunsă de către cei care au inima împietrită. Isus ascunde 
taina Împărăţiei celor care căutau motive să îl învinuiască. (c) 
Pentru discipoli, pildele au un scop revelator, ilustrativ şi 
descriptiv cu privire la adevărurile despre evoluţia Împărăţiei în 
stadiul ei prezent şi viitor. Acest adevăr este subliniat de antiteza 
dintre discipolii lui Isus (um̀i/n) şi cei de afară (evkei,noij) din Mt 
13,11. Pasivul de,dotai poate fi considerat ca fiind un pasiv divin50 
şi este folosit ca o circumlocuţiune pentru numele divin51. 
Considerând acest lucru v 11 poate fi tradus: „căci vouă va dat 
Dumnezeu să cunoaşteţi taina Împărăţiei Cerurilor, dar celorlalţi 
nu le-a fost dat de Dumnezeu să o cunoască”. Aspectul revelator 
al acestor pilde este şi mai evident atunci când Isus a interpretat 
unele dintre ele. 

 
C. Taina Împărăţiei Cerurilor în pildele din Matei 

13 
După cum am precizat anterior, în această lucrare vom 

acorda atenţie doar pildelor care se referă direct la Împărăţia 
Cerurilor. Pe această listă avem şase din cele şapte pilde din Matei 
13. Cele şase pilde sunt: pilda neghinei, pilda grăuntelui de muştar, 
pilda aluatului, a comorii ascunse, a perlei de mare preţ şi a 
năvodului. 

                                                
50 G. Maier, op. cit., p. 442 
51 Jeremias, op. cit., p. 22 
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Înainte te a trata separat fiecare dintre cele şase pilde, 
considerând aspectele metodologice precum şi cele legate de scop, 
trebuie să ne oprim asupra formulelor cu care aceste pilde sunt 
introduse de către Matei. Pilda grăuntelui de muştar, a aluatului, a 
comorii ascunse, a perlei şi a năvodului sunt introduse cu formula: 
òmoi,a evsti.n h̀ basilei,a tw/n ouvranw/n, iar pilda neghinei începe cu 
cuvintele „ẁmoiw,qh h ̀ basilei,a tw/n ouvranw/n”. Această formulă 
introductivă este urmată, în cazul fiecărei pilde de un substantiv în 
dativ. Idiomul òmoi,a evsti.n este înlocuit în cazul pildei neghinei cu 
ẁmoiw,qh, care52 este o formă mai naturală pentru limba greacă53.  

În spatele acestei formule introductive dativale, susţine 
Jeremias54, se află aramaicul lª care trebuie tradus: „este cazul cu ... 
întocmai ca şi cu ...” şi nu trebuie tradus prin „este ca şi”55. Aceste 
formule introductive dativale pot induce ambiguitate prin mutarea 
punctului real de comparaţie. Spre exemplu, în cazul pildei 
mărgăritarului construcţia dativală introductivă mută punctul de 
comparaţie de pe perlă pe negustor şi în cazul pildei neghinei 
centrul pildei este mutat de pe rezultatul recoltei pe omul care e 
semănat sămânţă bună în ţarina lui. Ambiguitatea indusă de 
formula introductivă, care complică interpretarea corectă a 
pildelor, poate fi înlăturată considerând faptul că în spatele 
grecescului òmoi,a evsti.n se află aramaicul lª.56  

Fiecare construcţie dativală introductivă este urmată de 
idiomul h ̀ basilei,a tw/n ouvranw/n, ceea ce indică pe de o parte 
faptul că Sitz-im-Leben acestor pilde este predicarea lui Isus 
despre Împărăţia Cerurilor, iar pe de altă parte introducerea 

                                                
52 Birger Gerhardsson, op. cit., p.17-18. 
53 Jeremias, op. cit., p. 104. 
54 Ibidem, p. 104. 
55 Pentru o discuţie mai detaliată vezi Jeremias, op. cit., p. 104-106, 263 
56 Ibidem p. 104-106. 
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dativală (în spatele căreia se regăseşte aramaicul lª) indică faptul că 
aceste pilde nu trebuie interpretate ca fiind alegorii ci comparaţii57 
sau metafore care comportă similitudini cu Împărăţia Cerurilor.  

Păstrând logion-ul din vv.10-13 în contextul mateian 
actual, în abordarea noastră vom încerca să subliniem modul în 
care cele şase pilde reflectă taina Împărăţiei Cerurilor, adică 
venirea Împărăţiei în veacul istoriei înainte de consumarea 
escatologică, prin cuvintele şi faptele lui Isus. 

 
a) Pilda neghinei58 
Această pildă ridică două probleme importante: (a) 

semnificaţia pildei în contextul predicii lui Isus, legătura dintre 
această pildă şi Împărăţia lui Dumnezeu, (b) interpretarea alegorică 
a pildei oferită de către Matei. Trebuie să observăm că atât pilda 
cât şi interpretarea ei sunt materiale specifice lui Matei. Pilda 
neghinei are paralelă în Evanghelia lui Toma, însă lipseşte 
interpretarea alegorică. 

(a). Taina Împărăţiei şi pilda neghinei. O bună parte a 
interpreţilor59 protestanţi mai vechi, ai acestei pilde, identifică 
Împărăţia cu biserica. Ţarina este biserica, iar pilda arată că 
biserica va conţine în sânul ei atât oameni buni cât şi oameni răi. 
Când va veni Fiul Omului, El va scoate din Împărăţia sa toate 

                                                
57 Acest aspect este şi mai evident în Evanghelia lui Marcu. Pilda grăuntelui de 
muştar este introdusă cu următoarea întrebare: „w/j om̀oiw,swmen th.n basilei,an 
tou/ qeou/ h' evn ti,ni auvth.n parabolh/| qw/menÈ” 
58 În textul grecesc avem ziza,nion – zizania, sălbăţie (probabil lolium 
temulentum) este o plantă otrăvitoare, aproape imposibil de depistat în mijlocul 
grâului atâta timp cât cele două plante sunt în fază de fir verde. Robertson’s 
Word Pictures, Bible Works, 5.00, note pe Matei 13:24; W. MacDonald, op. cit., 
p.74. 
59 Ladd, op. cit., nota 30 de la cap. 9. 
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pricinile de păcătuire, dar până atunci cei răi şi cei buni vor 
coexista în biserică.  

Interpretarea sus amintită nu este corectă pentru că, pe de 
o parte Isus a spus că ţarina e lumea şi nu biserica, iar pe de altă 
parte e incorect60 să spunem că nu trebuie să eradicăm răul din 
biserică pe motiv că în pildă stăpânul a oprit pe slujitorii săi să 
smulgă neghina. Maier61 respinge şi el această interpretare pe 
motiv că biserica trebuie sa interzică păcatele publice şi să excludă 
pe păcătoşii care nu sunt gata să se pocăiască de păcatele lor. 

Dodd consideră că pilda neghinei explică modul în care 
Împărăţia lui Dumnezeu este prezentă în lume. Concepţia 
„escatologiei realizate” a lui Dodd se reflectă fidel şi în modul în 
care el interpretează pilda neghinei. Dodd face aici o conexiune cu 
pilda seminţei care creşte în taină (Mc.4,26-29), pilda 
semănătorului şi pilda neghinei. El scrie că „pilda seminţei 
ilustrează creşterea adevărurilor religioase înainte de slujirea lui 
Isus, în special prin lucrarea lui Ioan Botezătorul şi că în pilda 
semănătorului se răspunde la obiecţia: Împărăţia nu poate fi încă 
aici deoarece nu tot Israelul s-a convertit. Pilda neghinei răspunde 
la o  obiecţie asemănătoare. În Israel sunt mulţi păcătoşi: cum se 
poate să fi venit Împărăţia? Răspunsul este: Împărăţia se aseamănă 
cu un agricultor care întârzie să cureţe ţarina până la vremea 
secerişului, deoarece grâul este amestecat cu neghina, cu atât mai 
mult Împărăţia lui Dumnezeu întârzie deoarece în Israel sunt 
păcătoşi. Venirea Împărăţiei este, în sine, un proces al cernerii, al 
judecăţii”.62  

                                                
60 MacDonald, op. cit., p. 76. 
61 Maier, op. cit., p. 468. 
62 Dodd, op. cit., p. 185. 
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Căutând contextul istoric al acestei pilde, Jeremias63 arată 
că în vremea lui Isus existau tentative de formare a comunităţii 
mesianice pure. Fariseii, esenieni şi chiar Ioan Botezătorul au 
încercat să formeze asemenea comunităţi. In ciuda acestei 
tendinţe, Isus nu a format o astfel de comunitate, el a tolerat în 
grupul său oameni păcătoşi. În contextul acesta, sugerează 
Jeremias64, cineva l-a întrebat pe Isus, probabil în mod provocator, 
de ce întârzie el în formarea unei comunităţi mesianice separată cu 
totul de cei păcătoşi? Indignarea stârnită de comportamentul lui 
Isus, întrebările ridicate, disputa creată au constituit cadrul istoric 
originar care a născut pilda neghinei. Replica lui Isus a fost pilda 
neghinei.  

Punctul central al pildei, subliniază Jeremias, este îndemnul 
la răbdare65. Separarea comunităţii mesianice nu e posibilă acum 
după cum nu e posibil să separi neghina din grâu înainte de 
seceriş.  Îndemnul la răbdare este motivat în două moduri: mai 
întâi sălbăţia se aseamănă cu grâul, după cum e foarte greu să 
deosebeşti firele tinere de sălbăţie de cele de grâu tot aşa oamenii 
nu pot să cunoască inimile, în mod inevitabil vor comite erori de 
judecată şi vor smulge împreună cu sălbăţia şi grâul, apoi secerişul 
va veni cu siguranţă, Dumnezeu a stabilit momentul separaţiei. 
Pilda neghinei, în interpretarea lui Jeremias are un puternic 
caracter escatologic, ea se referă la judecata finală. Această 
interpretare reflectă escatologia în curs de realizare, Împărăţia lui 
Dumnezeu a venit, sămânţa este semănată, comunitatea mesianică 
există, dar în acest stadiu avem un proces care se va finaliza prin 
judecata zilei de apoi.  

                                                
63 Jeremias, op cit., p. 261. 
64 Ibidem, p. 261. 
65 Ibidem, p. 264-265. 
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Gerhardson66 interpretează pilda neghinei considerând că 
pildele din Matei 13 formează un tot unitar. El vede o 
interdependenţă între cele şapte pilde mateiene şi consideră că 
pilda semănătorului este pilda pivot, celelalte pilde răspunzând la 
diferite întrebări pe care ascultătorii ar fi putut să le ridice pe 
marginea pildei semănătorului. În mod specific pilda neghinei 
corespunde pământului din drum. Cum pot fi şi oameni împietriţi 
la auzirea Evangheliei? De ce Dumnezeu nu-i alungă? De unde au 
venit ei şi care va fi sfârşitul lor? Pilda neghinei răspunde la aceste 
întrebări. Interpretarea lui Gerhardson este cel puţin interesantă67. 

Au fost apoi interpretări ale pildei  neghinei care, în acord 
cu escatologia consecventă a lui Schweitzer, au sugerat că 
Împărăţia nu se referă nici la lume, nici la biserică, ci trebuie 
înţeleasă ca domnie universală a lui Dumnezeu68. Dacă acesta ar fi 
fost adevărul pe care Isus ar fi vrut să-l transmită, atunci El nu ar 
fi spus nimic nou şi diferit de concepţia iudaică, şi în acest caz nu 
s-ar mai fi vorbit despre Taina Împărăţiei. 

Personal consider că interpretarea lui Dodd nu poate să 
rămână în picioare datorită faptului că nu lasă loc evenimentului 
escatologic enunţat de Isus în pilda neghinei. După cum bine a 
surprins Jeremias, esenţa pildei este îndemnul la răbdare. Va veni 
ziua secerişului şi atunci va fi făcută separarea dintre grâu şi 
neghină. În conformitate cu escatologia realizată a lui Dodd nu 
mai are ce să vină, îndemnul la răbdare este o contradicţie. Dodd 
nu reuşeşte să răspundă mulţumitor la întrebarea: ce să aştepţi cu 
răbdare? Interpretarea lui cade odată cu escatologia propusă de el. 
Jeremias69 sugerează că Dodd în cele din urmă şi-a ajustat 

                                                
66 Gerhardsson, op. cit., p. 18-25. 
67 Ibidem, p. 16-37. 
68 Ladd, op. cit., p. 208. 
69 Jeremias, op. cit., p. 315, vezi nota 3. 
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escatologia, lăsând loc, cel puţin parţial unei „escatologii în curs de 
realizare”. 

Cred că direcţia indicată de Jeremias este bună. Sugestia lui 
Jeremias cu privire la contextul istoric originar este convingător. 
Cu siguranţă că pilda neghinei a fost o armă de apărare în 
controversa pe marginea comunităţii mesianice. Spre deosebire de 
farisei şi esenieni, Isus nu a încercat să formeze o societate 
separatistă. Împărăţia propovăduită de Isus a venit în lume fără să 
separe societatea omenească. Împărăţia a venit dar răul încă nu a 
fost eradicat. Cum să înţelegem acest lucru? La aceste întrebări se 
răspunde prin pilda cu neghina. Această separare, învaţă Isus, se 
va face la consumarea escatologică. 

Dahl70, în acord cu această interpretare, afirmă că nucleul 
pildei este metafora tradiţională a secerişului. În pilda neghinei, 
prin sublinierea contrastului dintre perioada de timp în care grâul 
şi neghina cresc împreună în veacul de acum şi prin separarea 
radicală care va avea loc la vremea secerişului, este subliniată criza 
escatologică de la sfârşitul lumii.   

Adevărul principal transmis de pildă e că Împărăţia a venit 
în lume fără ca să facă o separare a oamenilor, puterile veacului 
viitor sunt acum la lucru în faptele şi cuvintele lui Isus, chiar dacă 
încă nu s-a format „comunitatea pură”71. Separarea se va face la 
sfârşitul veacului, atunci când vom avea consumarea escatologică a 
Împărăţiei. În stadiul prezent Împărăţia coexistă cu „vrăjmaşul”, 
Fiii Împărăţiei cu fiii Celui Rău. Terenul comun este veacul acesta 
vechi. În prima fază a ei, Împărăţia nu va face separare radicală, o 
vreme grâul va fi împreună cu neghina în mijlocul acestei ţarini. În 
acest veac, cei buni şi cei răi trebuie să formeze o societate 

                                                
70 Dahl, op. cit., p. 151-152. 
71 Ibidem, p. 151-152. 
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mixtă72, trebuie să crească împreună, separarea va veni numai la 
sfârşitul veacului odată cu venirea escatologică a Împărăţiei. Până 
atunci rămâne apelul la răbdare. 

Taina Împărăţiei descoperită prin această pildă este că 
veacul cel nou a început, sămânţa a fost semănată. Noul, adus de 
Isus, e că Împărăţia poate fi aici în această lume şi fără 
consumarea escatologică. Fii Împărăţiei se pot bucura de 
binecuvântările Împărăţiei si acum. Separarea va avea loc la 
sfârşitul veacului. Atunci societatea mixtă se va sfârşi, atunci cei 
neprihăniţi vor străluci ca soarele iar cei răi vor fi aruncaţi în 
cuptorul aprins. 

(b) În ceea ce priveşte interpretarea alegorică a pildei 
neghinei (vv.36-43) cercetători precum Jeremias şi Manson susţin 
că ele nu provin de la Isus ci au ca sursă fie tradiţia mai târzie a 
bisericii, fie reprezintă opera lui Matei însuşi. Jeremias susţine că 
„avem în Mt. 13,36-43 şi 49-50 două interpretări alegorice ale 
parabolelor de mâna lui Matei”.73 Manson este sigur că aici 
întâlnim o interpretare pe care Matei a pus-o în gura lui Isus 
pentru a-i da mai multă greutate şi pentru a o face acceptată în 
comunitate. Manson scrie: „Problema tratată aici este problema 
unei comunităţi mixte; biserica ce conţinea credincioşi autentici şi 
falşi. Biserica avea în sânul ei oameni care respectau cu rigoare 
legea iudaică dar şi alţii care erau foarte relaxaţi, biserici care 
cunoşteau ascetismul riguros al lui Iacov cel drept dar şi 
scandalurile din Corint. Prin interpretarea alegorică a pildei 
neghinei evanghelistul prezintă soluţia lui la această problemă”74. 

Poziţia faţă de autenticitatea interpretării alegorice a pildei 
neghinei, deşi este foarte interesantă, ar putea fi reconsiderată. 

                                                
72 Ladd, op. cit., p. 209. 
73 Jeremias, op. cit., p. 86. 
74 Manson, op. cit., p. 195. 
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Sunt mulţi cercetători care acceptă ca autentică interpretarea 
mateiană a pildei neghinei.75 Oricum discuţia pe acest subiect este 
încă deschisă. 

 
b. Sămânţa de muştar  
Pilda seminţei de muştar a fost păstrată în  Mc.4,30-32 şi în 

„Q”76 (Luca 13,18-19). Matei combină cele două forme. 
Cercetătorii care au interpretat alegoric această pildă au văzut în ea 
dezvoltarea bisericii într-o mare instituţie. MacDonald crede că 
pomul cel mare crescut din sămânţa mică este biserica, creşterea 
lui anormal de mare nu va fi spre bine, întrucât pomul respectiv va 
deveni „un locaş al dracilor...o închisoare a oricărei păsări 
necurate... păsările ce se adăpostesc în copac sunt identificate cu 
Satan şi agenţii lui”77. O atare interpretare este total inacceptabilă 
şi o considerăm ca fiind nerezonabilă. 

Cred că elementul esenţial al acestei pilde este dat de două 
idei: (a) contrast dintre început şi finalitate şi (b) creştere 
anticipată.  

(a) În această scurtă pildă surprinde contrastul dintre 
începutul firav şi finalitatea grandioasă. Punctul central al pildei 
este contrastul dintre începutul firav – sămânţa de muştar, şi 
evoluţia finală – copacul cel mare. Sămânţa de muştar se considera 
ca fiind cea mai mică dintre seminţe78. „Copacul mare” era o 
imagine familiară ascultătorilor lui Isus, Maier79 spune că din 
vremea profeţilor (Ezec.17,22; Daniel 4,7) copacul era un simbol 
pentru Împărăţia escatologică a lui Dumnezeu. La început 
                                                
75 Vezi Maier, op. cit., p. 460-468; E. X  Heatherley, The Parables of Christ, Texas, 
Balcony, 1997; George Ladd, op. cit. 
76 Dahl, op. cit., p.147. 
77 MacDonald, op.cit., p. 74. 
78 Maier, op. cit., p. 457; Jeremias, op. cit., p. 186. 
79 Ibidem, p. 157. 
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Împărăţia e ca o sămânţă mică de muştar, pe parcurs devine un 
copac foarte mare. Ascultătorii lui Isus au văzut în aceste pilde 
mai mult decât un proces,80ele zugrăvesc un contrast81 puternic. 
Sensul este, afirmă Jeremias82, că din cele mai neînsemnate 
începuturi, invizibile pentru ochiul omenesc, Dumnezeu creează 
puternica sa Împărăţie, care îmbrăţişează toate popoarele lumii. În 
acest sens interpretează această pildă Dahl83 şi Ladd84. Este posibil 
ca Isus să fi spus această pildă într-un moment de îndoială85 cu 
privire la misiunea sa, moment care ridica întrebări cu privire la 
autenticitatea misiunii sale. Începuturile misiunii lui Isus erau tare 
diferite de ceea ce se aştepta de către iudaism de la vremurile 
mesianice86. Cum ar putea avea ceva a face Împărăţia glorioasă 
mesianică cu grupul pestriţ şi slab al discipolilor lui Isus?87. Pilda 
are menirea să spulbere aceste îndoieli şi să ofere răspunsuri 
pertinente legate de evoluţia viitoare a Împărăţiei. 

(b) Pe de altă parte pilda ilustrează creşterea anticipată88 
încă de la semănare. Contrastul pune în evidenţă creşterea89, 
progresul deja anticipat de la semănare. Viitorul Împărăţiei este 
cuprins în începutul ei la fel ca şi copacul mare în sămânţa mică. 
Nu este nici o surpriză că din sămânţa de muştar va creşte un 
                                                
80 Jeremias explică diferenţa dintre mentalitatea orientală şi cea occidentală 
atunci când este vorba de dezvoltarea unei seminţe semănate. Un occidental, 
spune Jeremias vede aici doar un proces, pe când un oriental vede miracol 
peste miracol, el vede aici ideea morţii şi a învierii. Jeremias, op. cit., p. 187. 
81 Manson, op. cit., p. 123. 
82 Ibidem, p. 123.  
83 Dahl, op, cit., p.147-148. 
84 Ladd, op. cit., p. 210. 
85 Dahl, op, cit., p.148.  
86 Jeremias, op. cit., p. 188. 
87 Ladd, op. cit., p. 210. 
88 Manson, op. cit., p. 123. 
89 Dodd, op. cit., p. 190-191. 
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copac mare. Toată lumea ştie acest adevăr şi se aşteaptă ca el să se 
adeverească. Aici nu avem de a face cu o creştere neaşteptată, 
surprinzătoare a Împărăţiei, cum au sugerat unii90, ci cu un 
fenomen planificat care se va consuma cu certitudine. Isus îşi 
asigură ascultătorii că Împărăţia lui Dumnezeu, care are acum un 
început incredibil de firav, se va dezvolta în Împărăţia escatologică 
a lui Dumnezeu cu siguranţa cu care dintr-o sămânţă insignifiant 
de mică de muştar se va dezvolta un copac mare. Acesta este  
adevărul transmis de pilda grăuntelui de muştar cu privire la taina 
Împărăţiei lui Dumnezeu. 

 
b) Pilda aluatului 
Pilda aluatului este foarte asemănătoare cu pilda grăuntelui 

de muştar şi din această cauză sunt considerate pilde surori, chiar 
dacă au fost spuse probabil în momente diferite91. Din această 
pricină Jeremias92 le interpretează împreună afirmând că ele învaţă 
unul şi acelaşi lucru.  

Această pildă a fost interpretată diferit de către cercetători; 
Maier93 consideră că ea se referă la acţiunea Cuvântului, mai exact 
puterea de impunere a mesajului lui Isus, MacDonald94 crede că 
aluatul reprezintă erezia din cadrul bisericii, erezie care va duce la 
apostazia ei finală, Gerhardsson95 susţine pilda aluatului 
(mărgăritarului) sunt pilde sacrificiale şi se referă la suferinţa 
martirilor de dragul Împărăţiei. Moartea martirilor e sămânţă de 
noi creştini. Dodd96 o interpretează ca şi pe pilda grăuntelui de 
                                                
90 John Walvoord şi Roy Zuck, op. cit., p.50. 
91 Jeremias, op. cit., p..185. 
92 Jeremias, op. cit., p.188. 
93 Maier, op, cit., p. 458. 
94 MacDonald, op.cit., p.74. 
95 Gerhardsson, op. cit., p. 21-22. 
96 Dodd, op.cit., p.191-192. 



Împărăţia Cerurilor în pildele din Matei 13 

 

137 

muştar, subliniind că lucrarea aluatului nu este un proces lent, 
imperceptibil. La început aluatul este ascuns în plămădeală, în 
aparenţă nu se întâmplă nimic, dar în curând întreaga plămădeală 
va fermenta rapid. Tot aşa e şi cu slujirea lui Isus. 

Trebuie să observăm aici că aluatul era o metaforă care 
desemna, în general, pentru mentalitatea iudaică, un lucru rău, 
simbol al răutăţii şi ticăloşiei97. (vezi Ex.12,15; Lev 2,11; 
6,17;10,12; Mat 16,6; Mc 8,15; Lc.12,1). Isus îşi surprinde 
ascultătorii folosind în sens pozitiv metafora aluatului, subliniind 
caracterul său activ. 

Accentul acestei pilde este pus pe contrastul98 dintre 
caracterul ascuns al aluatului, care e pus în plămădeală şi rezultatul 
ultim, şi pe de altă parte contrastul dintre aluatul puţin şi cantitatea 
mare de făină99 În final toată plămădeala va dospi şi va deveni 
aluat. Tot aşa va fi şi cu Împărăţia lui Dumnezeu. Începutul firav 
în lucrarea prezentă a lui Isus va evolua şi se va dezvolta într-un 
proces tumultuos care va culmina cu consumarea escatologică. 
Acum însă asistăm la un început timid, dar acest început al 
Împărăţiei este de aceiaşi natură cu sfârşitul glorios. Împărăţia 
escatologică e prezentă în mod plenar în misiunea şi persoana lui 
Isus. Respins de conducătorii religioşi, primit de vameşi şi de 
păcătoşi, Isus arăta mai mult ca un visător amăgit decât ca un 
purtător al împărăţiei100. Cineva ar fi putut întreba; cum ar putea 
„h ̀ basilei,a tw/n ouvranw/n” să aibă ceva de-a face cu 

                                                
97 Jeremias, op. cit., p.188; Maier, op. cit., p. 458; John Walvoord şi Roy Zuc , op. 
cit., p.50. 
98 G. E. Ladd, op. cit., p. 212; Dahl, op, cit., p. 149; Jeremias, op. cit., p. 188; 
Manson, op. cit., p. 123. 
99 Trei măsuri (de făină) semnifică aproximativ 40 l (de făină) Maier, op. cit., p. 
458. 
100 Ladd, op. cit., p.210. 
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nesemnificativul grup de ucenici ai lui Isus? Răspunsul lui Isus a 
fost: uită-te la lucrarea aluatului pus în trei măsuri de făină! 

 
Pilda comorii ascunse şi a mărgăritarului 
Cele două pilde sunt considerate a fi pilde surori. Nu este 

sigur dacă ele au fost spuse împreună, în aceiaşi ocazie sau în 
ocazii diferite, dar acest lucru are puţină importanţă. Aceste pilde 
aduc în atenţie o temă favorită în povestirile orientale101. Circulau 
istorii despre descoperirea102 unor comori ascunse, de mare 
valoare, şi despre perle extrem de preţioase.103  

Există câteva elemente comune acestor pilde, elemente 
care fac posibilă tratarea împreună a acestor pilde: (a) amândouă 
sunt introduse cu construcţia dativală „òmoi,a evsti.n h ̀basilei,a tw/n 
ouvranw/n”; (b) se referă la o mare valoare - comoară, perlă; (c) 
marea valoare este ascunsă dar finalmente e descoperită; (d) 
bucuria imensă a găsitorului; (e) actul dramatic de a vinde tot ce 
are pentru a putea obţine legal valoarea găsită. 

Aceste două pilde au fost interpretate diferit. Uzând de 
metoda alegorică, unii au identificat în cele două pilde 
răscumpărarea Israelului (comoara), a bisericii (perla), prin 
sacrificiul suprem al lui Isus (omul, negustorul)104sau comoara a 
fost identificată cu Hristos, pildele fiind interpretate cristologic105. 
Ladd, dorind să sublinieze prezenţa ascunsă a Împărăţiei lui 
Dumnezeu în mijlocul acestei lumi, consideră că pilda ne învaţă că 
Împărăţia lui Dumnezeu a venit printre oameni într-un mod 
                                                
101 Jeremias, op. cit., p.240. 
102 Manson şi Jeremias citează surse iudaice cu privire la aceste relatări. Vezi 
Manson, op. cit., p. 196; Jeremias, op. cit., p.238-238 precum şi notele aferente 
103 Maier, op. cit., p. 470. 
104 Vezi interpretarea lui MacDonald, op. cit., p. 76-77 şi John Walvoord şi Roy 
Zuck, op. cit., p.50. 
105 Manson, op. cit., p. 197. 
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neaşteptat, într-o formă care poate fi uşor omisă şi dispreţuită106. 
Maier107 afirmă că cele două pilde se referă la  chemarea la 
ucenicie, chemare care provoacă la o totală lepădare de sine, la 
consacrare totală. De această părere este şi C. Terinte108. 
Manson109 consideră că pildele ţintesc către responsabilitatea 
misionară a discipolilor lui Isus. Nici un efort nu e prea mare 
pentru a câştiga pe oameni pentru Împărăţia lui Dumnezeu. 
Jeremias, dezvoltând conceptul de „ucenicie împlinită”, subliniază 
bucuria imensă pe care o experimentează găsitorul din aceste două 
pilde. Bucuria este elementul esenţial al  pildei. Bucuria 
descoperirii făcute îi subjugă fiinţa şi consideră ca lipsite de 
valoare orice alt fel de bunuri, fiind gata să le predea cu bucurie. 
Aşa se întâmplă, conclude Jeremias şi atunci când un om este 
copleşit de bucuria Veştii celei Bune. Toate celelalte lucruri îşi 
pierd valoarea în comparaţie cu această valoare supremă.110  

Consider că esenţa acestor două pilde este dată de trei 
puncte principale: (a) marea surpriză a descoperirii comorii 
ascunse sau a perlei, (b) contrastul111 dintre starea de sărăcie a 
găsitorului şi calitatea lui de om bogat după achiziţia făcută, (c) 
bucuria care domină în inima cumpărătorului după achiziţia 
făcută. 

Fondul pe care a fost spuse aceste două pilde este 
predicarea lui Isus despre Împărăţia lui Dumnezeu; lucrul acesta 
este dovedit de introducerea pildelor. Predicarea lui Isus provoca 
la un răspuns. Este posibil ca situaţia istorică originară a pildelor 
                                                
106 Ladd, op. cit., p. 213. 
107 Maier op, cit., p. 469-470. 
108 Ciprian Terinte, „Împărăţia lui Dumnezeu în Evangheliile Sinoptice” în 
Pleroma, nr. 2, dec. 2003, p. 61. 
109 Manson, op. cit.,  p. 196. 
110 Jeremias, op. cit.,  p. 240-241. 
111 Ibidem, p. 240-241. 
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să fie dată de întrebări de tipul: merită să devii ucenic al lui Isus? 
Merită să primeşti bine predica lui Isus sau e mai bine să îl 
respingi?112 Matei aşează aceste pilde în contextul respingerii lui 
Isus de către farisei, respingere evidentă în Mt.12,22-45. Unii din 
popor deveniseră ucenici ai lui Isus. Posibil că fariseii au încercat 
să desprindă pe aceşti oamenii de grupul lui Isus, o atare atitudine 
este surprinsă în Evanghelia lui Ioan (7,10-13; 9,22; 12,42; 19,38). 
Presiunile exercitate puteau fi mari şi oamenii puteau să stea în 
cumpănă. Pe de altă parte, unii discipoli au părăsit totul pentru al 
urma pe Isus. După toate acestea se ridica întrebarea: merită să fii 
discipol? Cei din jur se puteau întreba ; cum se face că oameni ca 
Petru, Matei, Ioan, Andrei (care aveau o poziţie socială destul de 
stabilă) au lăsat familiile şi afacerile lor pentru a-l urma pe Isus? 
Este vreo raţiune care să justifice plătirea unui preţ aşa de mare? 
Este posibil ca aceste pilde să fi venit ca răspuns la întrebări de 
acest fel. 

Mesajul pildelor este că omul care primeşte Împărăţia lui 
Dumnezeu este ca şi găsitorul unei comori sau a unei perle de 
mare valoare. Bucuria descoperiri făcute este atât de mare, 
valoarea comorii găsite îl copleşeşte, (Jeremias) ea îl transportă, 
pătrunde până în cea mai lăuntrică parte a fiinţei lui şi-i subjugă 
gândirea. Orice altceva i se pare lipsit de valoare în comparaţie cu 
acest bun nepreţuit. Nici un preţ nu i se pare prea mare pentru el. 
Predarea fără rezerve a celor mai scumpe valori devine ceva de la 
sine înţeles.”113 Tot aşa se întâmplă cu cel care primeşte Împărăţia 
lui Dumnezeu. Doar cel care găseşte comoara este gata să 
plătească preţul, tot aşa este şi cel care devine ucenicul lui Isus. 

 
 

                                                
112 Discipolii lui Isus au fost preocupaţi cu asemenea gânduri. Vezi Mt 19,27 
113 Jeremias, op cit., p. 240 
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Pilda năvodului 
Asemănarea cu pilda neghinei este izbitoare. În ambele este 

vorba de un amestec; coexistenţa temporară a ceea ce este bun cu 
ceea ce este rău, amândouă pildele subliniază că binele (grâul, 
peştii buni) si răul (neghina, peştii nefolositori) sunt prezente în 
acelaşi domeniu de influenţă (ţarina, năvodul). Ambele se referă la 
o separare finală între valoare şi nonvaloare, separare realizată prin 
agenţi desemnaţi pentru aceasta (slujitori, pescari). De asemenea 
trebuie să observăm că atât pilda neghinei cât şi pilda năvodului 
sunt interpretate alegoric. Vv. 49-50 reprezintă o paralelă a vv. 41-
42; mai mult v. 50 este identic cu v. 42. Datorită acestor 
similitudini, în general pilda năvodului a fost interpretată în mod 
asemănător cu pilda neghinei.  

Jeremias consideră că pilda năvodului şi pilda neghinei sunt 
pilde cu caracter escatologic, deoarece „amândouă se referă la 
judecata din urmă, cu care se va deschide Împărăţia lui 
Dumnezeu. Judecata este comparată cu separarea dintre peştii 
buni şi cei nefolositori, sau separarea grâului de neghină [...] 
Vremea judecăţii este stabilită de Dumnezeu şi va avea loc la 
momentul potrivit... ceasul acela încă nu a venit, ultima ocazie  
pentru pocăinţă încă nu a trecut. Până atunci, ogorul trebuie lăsat 
cu răbdare să se coacă, năvodul trebuie aruncat departe şi toate 
celelalte trebuie lăsate în voia lui Dumnezeu cu credinţă, până va 
veni ceasul său” 114.  

Ladd notează asemănarea dintre pilda neghinei şi cea a 
năvodului subliniind caracterul escatologic comun: Împărăţia  a 
venit în această lume fără să realizeze separarea escatologică între 
cei buni şi cei răi, Împărăţia trebuie să acţioneze într-o societate 
mixtă. Noutatea adusă de pilda năvodului este că însăşi 

                                                
114 Ibidem, p. 265. 
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comunitatea formată prin activitatea Împărăţiei în lume nu va fi o 
comunitate pură până la separarea escatologică115.  

Dodd ignorând116 interpretarea alegorico-escatologică 
mateeană, consideră că punctul central al pildei este metafora 
„pescari de oameni” la care Isus s-a referit anterior (Mc. 1,17). 
Pescarii nu pot şti ce fel de peşti vor prinde în năvodul aruncat, 
ceea ce vor prinde va fi amestecat; buni şi răi, tot aşa e şi cu 
pescarii de oameni. După ce năvodul e tras la mal urmează 
alegerea. Trebuie să ne aducem aminte aici, continuă Dodd, de 
pilda nunţii fiului de împărat (Mt 22,1-14). Invitaţia este făcută 
tuturor fără nici o discriminare, dar după aceea urmează selecţia 
(omul fără haină este scos afară).117  

Dahl118 continuă în linia indicată de Dodd şi subliniază 
contrastul dintre momentul în care în năvodul aruncat în mare se 
adună tot felul de peşti şi momentul în care, după ce năvodul e 
tras la mal, peştii buni sunt separaţi de cei răi. Dahl vede aici 
contrastul dintre aşteptarea mesianică iudaică cu privire la o 
separare a celor drepţi de păcătoşi şi realitatea ce caracteriza 
comunitatea adunată în jurul lui Isus. Ziua judecăţii va  aduce 
separarea dintre cei drepţi şi cei păcătoşi119. 

                                                
115 Ladd, op. cit., p.215 
116 Dodd consideră că interpretarea alegorică cuprinsă în vv.49-50 este o 
interpretare secundară, oferită de Matei însuşi şi poate fi ignorată în 
interpretarea pildei năvodului (Dodd, op. cit., p. 189-191). De aceiaşi părere 
este şi Jeremias – această interpretare îşi găseşte originea în tendinţa bisericii 
primare de a alegoriza pildele (Jeremias, op. cit., p. 88) şi Manson, op. cit., p. 
197-198)  
117 Pentru mai multe detalii vezi Dodd, op. cit.,  p. 189-191. 
118 Dahl, op. cit.,  p. 150. 
119 Ibidem, p. 150.  
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Maier120 crede că pilda se referă la biserică121, în care prin 
„năvodul misiunii” este adus, în mod amestecat, ce e bun şi ce e 
rău. Abia la sfârşit poate fi făcută separarea, nu acum – în timpul 
vieţii pământeşti a bisericii. Identificarea bisericii în pilda 
năvodului duce la concluzia că biserica nu trebuie să intervină 
împotriva ereziilor şi a păcatelor publice, lucru incorect atât din 
punct de vedere a învăţăturii lui Isus (Matei 16,6; 23; 18,15-20) cât 
şi din punct de vedere a literaturii epistolare nou-testamentare 
(Filip 3,2; Rom.16,17; 1Cor 5,1, 9-13). Maier a notat această 
dificultate şi încearcă să o elimine122, dar interpretarea pe care o dă 
pildei şi explicaţia sa cu privire la atitudinea biserici faţă de 
păcatele publice, ne aduce într-o contradicţie insurmontabilă. 
Această contradicţie face imposibilă interpretarea pildei în 
contextul bisericii.  

Pilda năvodului nu se referă la năvodul misiunii aruncat de 
biserică, ci la lucrarea de predicare făcută de Isus. Cadrul acestei 
pilde nu e misiunea bisericii ci misiunea lui Isus. Speranţa populară 
iudaică cu privire la vremurile mesianice era că Împărăţia va forma 
un popor sfânt din care vor fi excluşi definitiv cei păcătoşi. Însuşi 
Mesia va face această purificare (Ps. Solomon 17:28,36). În ciuda 
acestei aşteptări, Isus a adunat în jurul său o comunitate formată 
din „vameşi şi păcătoşi”. În faţa acestei realităţi, critica123 adusă lui 
Isus contesta legătura dintre această comunitate pestriţă şi ceea ce 
va aduce Împărăţia lui Dumnezeu.  Sitz-im-Leben al acestei pilde 
este posibil să fie tocmai această critică. Cineva ar fi putut să 
întrebe; cum explică Isus contradicţia dintre natura grupului 

                                                
120 Maier, op, cit., p. 473. 
121 MacDonald, op cit., p.77; John Walvoord şi Roy Zuck, op. cit., p. 51 
interpretează într-un mod similar 
122 Maier, op, cit., p. 473. 
123 Dahl, op.cit., p. 151; Ladd, op. cit. p. 215. 
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adunat în jurul său şi comunitatea sfântă pe care o va aduce 
Împărăţia lui Dumnezeu? Nu era funcţia Împărăţiei aceea de a 
distruge pe cei păcătoşi şi de a forma o comunitate pură pentru 
Dumnezeu? Răspunsul lui Isus vine prin pilda năvodului şi este 
bine rezumat de către Ladd. „Împărăţia va crea într-o zi o astfel de 
comunitate perfectă. Dar, înainte de acest eveniment, a avut loc o 
manifestare neaşteptată a Împărăţiei lui Dumnezeu, care se 
aseamănă cu un năvod care prinde atât peşti buni, cât şi peşti 
nefolositori. Invitaţia este adresată la tot felul de oameni şi toţi cei 
care răspund sunt acceptaţi în ucenicia prezentă a Împărăţiei. 
Comunitatea sfântă, perfectă trebuie să aştepte ziua din urmă”124 
Pilda năvodului subliniază atât caracterul prezent al comunităţii 
mesianice  adunate în jurul lui Isus (o comunitate mixtă) – peştii 
buni şi răi amestecaţi în năvod, cât şi separarea radicală care va 
avea loc la consumarea escatologică.  

 
 
Concluzie 
Matei plasează aceste pilde în contextul luptei lui Isus 

pentru a câştiga poporul ţării. Ca urmare a exorcizării consemnate 
în 12,23, poporul tării a ridicat o întrebare de natură cristologică: 
„mh,ti ou-to,j evstin ò uiò.j Daui,dÈ”. Răspunsul blasfemiator (v.24)  al 
fariseilor indică limpede respingerea lui Isus de către aceştia. Oare 
poporul ţării va urma exemplul fariseilor sau îl va primi pe Isus? 
Matei aşează în acest context colecţia de pilde din 13, după ce le 
introduce prin logion-ul din vv.10-13, cu scopul de a descrie, prin 
pilde, taina  Împărăţiei lui Dumnezeu. În lupta pentru poporul 
ţării, Isus rosteşte aceste şase pilde ca să descrie prin ele natura 
Împărăţiei şi să răspundă la anumite întrebări şi critici aduse pe 
marginea predicării şi faptelor sale. Esenţa propovăduirii lui Isus 
                                                
124 Ladd, op. cit., p. 215. 
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cu privire la Împărăţie era că nu trebuie să aşteptăm consumarea 
escatologică pentru a asista la inaugurarea Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Nu este necesar să moară veacul prezent pentru ca 
apoi, în veacul cel nou, să se arate Împărăţia. Împărăţia Cerurilor a 
venit în mijlocul veacului vechi şi acum se manifestă plenar prin 
misiunea lui Isus. Aceasta este taina Împărăţiei lui Dumnezeu. 
Taina Împărăţiei este venirea Împărăţiei în taină.  

Cu privire la Împărăţia Cerurilor cele şase pilde mateiene 
ne revelează următoarele adevăruri: (a) Grupul amestecat, adunat 
în jurul lui Isus este rezultatul activităţii Împărăţiei. Componenţa 
acestui grup amestecat se explică prin confruntarea dintre forţele 
veacului vechi şi forţele veacului cel nou (pilda neghinei) şi 
existenţa lui este la fel de logică precum este logic ca într-un 
năvod aruncat în mare să se adune tot felul de peşti; buni şi răi 
(pilda năvodului). (b) Împărăţia a venit în lume fără ca să facă o 
separare a oamenilor, puterile veacului viitor sunt acum la lucru în 
faptele şi cuvintele lui Isus, chiar dacă încă nu s-a format 
„comunitatea pură”. Sămânţa bună a fost semănată în ţarină (pilda 
neghinei). Separarea se va face la sfârşitul veacului, atunci când 
vom avea consumarea escatologică a Împărăţiei. Până atunci 
trebuie să aşteptăm în răbdare ca holdele istoriei să se coacă, 
atunci va fi despărţit grâul din neghină, peştii buni de cei 
nefolositori (pilda neghinei, pilda năvodului). Judecata zilei de apoi 
va aduce separarea radicală. (c) contrastul dintre comunitatea 
actuală amestecată şi comunitatea pură finală este contrastul dintre 
sămânţa mică de muştar semănată în pământ şi copacul mare care, 
cu siguranţă se va dezvolta din ea (pilda grăuntelui de muştar). 
Începutul actual, firav al Împărăţiei, va fi urmat de o creştere de 
mare amploare. Începutul e ca aluatul pus în plămădeală; urmează 
dospirea (pilda aluatului). Începutul timid în lucrarea prezentă a lui 
Isus va evolua şi se va dezvolta într-un proces tumultuos care va 
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culmina cu consumarea escatologică (pilda grăuntelui de muştar şi 
pilda aluatului). Garanţia consumării escatologice ce va urma 
misiunii lui Isus este ca şi garanţia că din sămânţa de muştar creşte 
un copac mare şi că aluatul va dospi toată plămădeala. (d) Într-o zi 
Împărăţia va umple întreaga lume.  Împărăţia creşte de la sine, ea 
are putere să-şi realizeze scopurile precum sămânţa semănată şi 
aluatul pus în făină au în sine putere pentru creştere şi germinare 
(pilda grăuntelui de muştar şi pilda aluatului). (e) Aceste adevăruri 
impun primirea grabnică a Împărăţiei lui Dumnezeu şi plătirea 
preţului uceniciei. Sacrificiul însă nu este nici pe departe mai mare 
decât câştigul. Omul care primeşte Împărăţia lui Dumnezeu este 
ca şi găsitorul unei comori sau a unei perle de mare valoare. 
Bucuria descoperiri făcute este atât de mare, valoarea comorii 
găsite îl copleşeşte (pilda comorii ascunse şi pilda perlei), nici un 
preţ plătit nu este prea mare. Mesajul Împărăţiei aduce cu sine 
bucuria uceniciei împlinite.  
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