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INTRODUCERE 

 
       Ca stil de compunere, parabola este o creaţie literară. Filologii definesc parabola 

ca fiind o povestire alegorică cu un cuprins religios sau moral; cu ajutorul exprimării 

alegorice se construieşte o afirmaţie care cuprinde un anumit tâlc; fabulă, alegorie, pildă 

(cf. DEX). 

 În  cartea sa intitulată în limba română  Cum  să  interpretăm  Biblia,  Alfred  

Kuen spune că „etimologic, cuvântul grecesc parabolă înseamnă aruncat alături. Alături 

de o povestire la care au fost puse la treabă nişte realităţi omeneşti ale vieţii de toate 

zilele, a fost «aruncată» şi o învăţătură spirituală”.  

Parabolă este „o poveste pământească cu un înţeles ceresc”. (…) Această definiţie 

subliniază capacitatea lui Isus de a folosi locuri comune şi evenimente din viaţa de fiecare 

zi, pentru a ilumina misterul împărăţiei lui Dumnezeu şi pentru a confrunta oamenii cu 

realitatea situaţiei lor şi cu nevoia lor de înnoire. Isus găseşte pretutindeni imagini şi 

comparaţii pe care le aplică realităţilor spirituale. Astfel, parabolele Lui «ne fac tangibile 

lucruri care, fără ele, ne-ar fi rămas abstracte.» 

Chiar şi numai din punct de vedere literar, parabolele lui Isus sunt o adevărată 

capodoperă care merită să figureze în cele mai bune antologii ale literaturii universale. 

Parabolele dovedesc faptul că Isus avea un uimitor spirit de observaţie a lumii 

înconjurătoare. Aproape majoritatea se referă la elemente din viaţa cotidiană. 

În realitate, multe parabole erau pentru Isus Cristos adevărate arme, sau nişte 

instrumente de controversă în conflictul dintre el şi cei care doreau să monopolizeze 

întreaga viaţă religioasă iudaică. 

Max Dauner spune că parabolele sunt uneori „ca o capcană. Ele constituiau adesea 

un mijloc de a aduce pe oameni pe punctul de a admite un adevăr oarecare, fără să-şi dea 

imediat seama că acesta li se aplică în primul rând lor personal. [...] Acum, cititorul este 

captivat şi antrenat în derularea povestirii, până în momentul când se produce o altă 

acţiune, ceva care îl surprinde şi pe el sau care îi înşeală aşteptările”. 

Scopul iniţial al lui Isus era acela de a-i învăţa pe oameni. Orice bun învăţător ştie 

să recurgă din instinct la o ilustraţie atunci când materia pe care o predă devine dificilă. 

În contextul în care au fost rostite, parabolele lui Isus Cristos mai prezentau un 

avantaj suplimentar: ele se potriveau în mod special iudeilor din acea vreme, pentru a le 

face accesibile anumite adevăruri pe care ei le considerau ca fiind greu de acceptat. 
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De două lucruri trebuie să mai ţinem seama atunci când studiem o parabolă: să 

analizăm lucrurile nu în relaţie cu locul de apariţie al parabolelor, ci cu destinaţia lor: 

credinţa şi trăirea credinţei în ziua de astăzi. Şi în al doilea rând, să avem înţelepciunea că 

din parabole preluăm aplicaţii, şi nu doctrine! Căci orice doctrină trebuie să se bazeze pe 

nişte declaraţii clare şi precise ale Scripturii, şi nu pe o interpretare a unui text simbolic. 
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CAPITOLUL 1 

PEDAGOGIA DIVINĂ ÎN TRANSMITEREA CUVÂNTULUI 

 

1.1. Dumnezeu, educatorul poporului său 

Este impresionant de remarcat grija pedagogică a lui Dumnezeu în marea sa 

lucrare de revelație.Revelaţia lui Dumnezeu are un caracter progresiv: El  se descoperă  

după un ritm constituit din etape şi aşteptări, intervenţii, un ritm care arată că există 

momente de creştere pentru om. Dumnezeu se descoperă prin intermediul unei pedagogii 

divine: ceea ce părinţii Bisericii au numit condescendenţă divină – o metodă care ne 

spune mult despre Dumnezeu în relaţia Sa cu omul. Dumnezeu îl caută pe om, îi 

descoperă iubirea Sa şi îl vrea partenerul Său.1 

Vechiul Testament va fi un timp de educare, de descoperire progresivă a lui 

Dumnezeu, de luptă împotriva idolilor şi de întoarcere către Domnul, Unicul Dumnezeu: 

Ascultă Israele! Dumnezeul nostru este unul singur. 

După căderea în păcat, Dumnezeu pregătind în marea Sa iubire mântuirea omenirii 

şi-a ales un popor cu care intră în dialog şi căruia îi încredinţează nişte făgăduinţe. 

 Dumnezeu se descoperă lui Abraham, îl creşte în credinţă, şi astfel începe istoria 

poporului evreu şi istoria religioasă a omenirii. Se descoperă progresiv acestui popor 

până când se va descoperi în toată splendoarea Sa în Fiul său Isus Cristos. În acest timp, 

de douăzeci de veacuri, Dumnezeu arată o răbdare infinită faţă de om, un respect deosebit 

faţă de puterea şi disponibilitatea lui de a se ridica la Dumnezeu.   

Dumnezeu descoperă poporului evreu unicitatea Sa, pregătind întruparea lui Isus 

Cristos. În Vechiul Testament figura lui Cristos, Mesia este schiţată, Spiritul lui 

Dumnezeu evocat. În Noul Testament va fi pe deplin revelată trinitatea persoanelor 

divine. Căci, Cristos, fiind Dumnezeu, poate vorbi de Tatăl spunând: „Tatăl Meu şi Tatăl 

vostru! El promite pe Spiritul Sfânt Bisericii. Există o istorie a dogmei Trinităţii care 

subliniază clar o lentă progresie către cunoaşterea deplină a lui Dumnezeu2. 

 Învierea trupurilor poate fi un alt exemplu de pedagogie divină. Întreg Vechiul 

Testament, fără ultimele cărţi, vorbeşte despre o imortalitate, care conduce la o viaţă 

                                                           
1 Cf. J. RATZINGER, Isus din Nazaret, trad. română Mihai Patraşcu, p. 120. 
2 Cf. J. JEREMIAS, Parabolele lui Isus, Bucureşti, 2000,  243. 
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diminuată, cea a şeolului - unde nu poate fi lăudat Dumnezeu, puţin asemănător a ceea ce 

grecii şi latinii numesc infern sau lăcaşul morţilor. Ori, aceasta are o incidenţă directă 

asupra problemei retribuţiei şi deci asupra concepţiei de dreptate divină. Nu putea să 

existe pedeapsă sau recompensă decât în această viaţă. De unde revolta psalmistului în 

psalmul 73 când acesta îl vede pe omul păcătos prosperând şi pe omul integru suferind în 

încercări. Problema atinge un paroxism cu cartea lui Iob: un om sfânt încărcat de chinuri: 

bunurile pierdute, părăsit de copii. În câteva versete din această carte apare speranţa de 

dincolo unde va fi restabilită toată dreptatea. Prietenilor care vor să-l convingă că el este 

păcătos pentru că el este încercat, el le răspunde: „Eu ştiu că Mântuitorul meu este viu şi 

trupul meu îl va vedea pe Domnul” 

 În cartea Macabeilor apar rugăciuni pentru morţi: morţii sunt vii şi pot beneficia 

de intercesiunea celor care sunt pe pământ. (2 Mac 7,9-11.22) 

 Dar numai în Noul Testament prin Învierea lui Cristos este pe deplin înţeleasă 

viaţa divină care face din moarte o trecere către o altă stare, şi nu neant sau o viaţă 

redusă. Socrate, Platon şi toţi spiritualiştii susţineau şi ei că spiritul nu moare. Sfântul 

Paul prezintă argumentul suprem: Învierea Domnului – care a mers înainte „pentru a ne 

pregăti un loc”. omul întreg, trup şi suflet va fi viu în glorie. Nu este vorba de o 

reîncarnare ca cea pe care o afirmă New Age, de exemplu. Aceasta este marea pedagogie 

a Domnului. 

In întreaga istorie a poporului evreu se poate vedea răbdarea lui Dumnezeu pentru 

a-l forma, pentru a face din el un popor liber. 

Dialogul lui Dumnezeu cu acest popor  va avea o orientare decisivă în Isus 

Cristos: 

Dumnezeu vine mereu în întâmpinarea omului, în mod gratuit (=alegere, făgăduinţă); 

Omul răspunde, de cele mai multe ori negativ (= infidelitate); 

Omul pierde darurile Legământului (=pedeapsă); 

Omul prin harul lui Dumnezeu se reîntoarce (= convertire); 

Dumnezeu reîncepe dialogul (= milostivirea)…. 



 

12 
 

Această structură a relaţiei lui Dumnezeu cu Israel se regăseşte la originea 

Creaţiei, şi va fi exprimată de către scriitorul sacru în Cartea Genezei3:  

Dumnezeu îi face omului un dar şi stabileşte pentru el o lege: darul este paradisul 

pământesc iar legea este interdicţia de a mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului; 

Încălcarea legii stabilite de Dumnezeu de către Eva şi apoi de către Adam; 

Pedeapsa impusă de Dumnezeu: Adam şi Eva sunt alungaţi din paradis; 

Făgăduinţa mântuirii: Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa 

ei; aceasta îţi va zdrobi capul , iar tu îi vei înţepa călcâiul (Gen 3,15); 

Cu Isus Cristos, dialogul lui Dumnezeu care vine în întâmpinarea omului, şi omul care 

răspunde, devine stabil şi veşnic. 

Poporului evreu Dumnezeu i-a dat şi dă de fapt omului din toate veacurile posibilitatea 

iertării şi a reîntoarcerii. 

Faţă de Israel, Dumnezeu s-a purtat cu grijă şi dragoste respectând contingenţele 

istoriei umane. Dumnezeu s-a descoperit unui popor cu inima împietrită, în diferite etape 

ale creşterii sale, pentru a-i dezvălui insondabila bogăţie a dragostei sale. Prin această 

bogăţie de dragoste se va stabili o legătură cu umanitatea întreagă.  

Secretul pedagogiei divine poate fi rezumat în cuvintele pe care scriitorul sacru le 

pune în gura lui Iosif: Iată voi aţi uneltit împotriva mea rele, dar Dumnezeu le-a întors în 

bine, ca să facă cele ce sunt acum şi să păstreze viaţa unui popor numeros  (Gen 50,20). 

În deşert, poporul evreu face o experienţă decisivă: cea a unei dependenţe 

absolute. Să urmărim discursul lui Moise:  Domnul Dumnezeul vostru merge înaintea 

voastră şi se va lupta El pentru voi, cum a făcut cu voi şi în Egipt, înaintea ochilor voştri. 

Şi cum a făcut în pustiul acesta, unde, cum ai văzut tu, Israel, Domnul Dumnezeul tău te-

a purtat tot drumul ce l-aţi străbătut până ce aţi sosit la locul acesta, cum poartă un om 

pe fiul său. Dar voi nici aşa n-aţi crezut pe Domnul Dumnezeul vostru, Care a mers 

înaintea voastră în călătorie, ca să vă caute loc unde să poposiţi; şi mergea noaptea în 

foc, ca să vă arate calea pe care să mergeţi, iar ziua în nor. Şi auzind Domnul Dumnezeu 

cuvintele voastre, S-a mâniat şi S-a jurat, zicând: "Nimeni din oamenii aceştia, din acest 

neam rău, Nu va vedea pământul cel bun, pe care Eu am jurat să-l dau părinţilor voştri. 

                                                           
3 C.F.H HENRY,  Dumnezeu, revelaţie şi autoritate, Oradea, 2000, 89. 
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Numai Caleb, fiul lui Iefone, îl va vedea. Aceluia şi fiilor lui voi da pământul pe care 1-a 

străbătut el, pentru că acela s-a supus Domnului. (Dt 30,3-6)  

 În acest discurs observăm grija maternă a lui Iahve şi ingratitudinea poporului. 

Această grija a lui Dumnezeu va rămâne în memoria poporului Israel:  Găsitu-l-a în 

pământ pustiu, în pustiu trist şi cu urlete sălbatice, şi l-a apărat, l-a îngrijit şi l-a păzit, 

ca lumina ochiului Său. Întocmai ca vulturul care îndeamnă la zbor puii săi şi se roteşte 

pe deasupra lor, întinzându-şi aripile, a luat pe Israel şi l-a dus pe penele sale (Dt 3,10-

11). 

 Dar, pentru istoria Israelului, raportul poporului cu Dumnezeu nu este nici uşor, 

nici armonios. Nu este cel a unor fii iubitori şi docili. Aceşti fii sunt lipsiţi de încredere în 

tatăl lor! Şi Domnul este obligat să-i pedepsească. El sancţionează conduita celor rebeli şi 

în dreptatea sa, îi recompensează pe cei care au o atitudine docilă: Când vei fi la necaz şi 

când te vor ajunge toate acestea în curgerea vremii, te vei întoarce la Domnul 

Dumnezeul tău şi vei asculta glasul Lui. (Dt 4,30) 

Dumnezeu descoperă ceea ce e bine şi îi cere omului să respecte poruncile. Îl 

asigură de o recompensă pentru fidelitate. Acesta este rolul legii. Ea este considerată ca 

un dar făcut de Dumnezeu prin Moise poporului său.  

  În Deuteronom noi găsim scena solemnă a Legământului de pe Sinai în cadrul 

căruia Moise primeşte de la Dumnezeu Legea pentru a o comunica poporului. Legea este 

primită de popor ca dar din partea lui Dumnezeu. Iată enunţul legii: Moise convoacă tot 

poporul pentru a le spune: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-am scos din 

pământul Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci 

chip cioplit, nici vreo înfăţişare a celor ce sunt sus în cer, sau jos pe pământ, sau în apă 

şi sub pământ. Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, căci Eu Domnul Dumnezeul tău 

sunt Dumnezeu zelos, Care pedepseşte vina părinţilor în copii până la al treilea şi al 

patrulea neam pentru cei ce Mă urăsc. Şi Mă milostivesc până la al miilea neam către 

cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău 

în deşert, că nu va lăsa Domnul Dumnezeul tău nepedepsit pe cel ce ia numele Lui în 

deşert. Păzeşte ziua odihnei, ca să o ţii cu sfinţenie, cum ţi-a poruncit Domnul 

Dumnezeul tău (Dt 5,6-12) 

 Trebuie notat contextul în care sunt date „Cele zece cuvinte”: cel a unei relaţii de 

la persoană la persoană. Mai mult, este vorba de un context de alianţă cu Yahve. 4 

                                                           
4 Cf. E. FERENŢ, Dumnezeul cel viu, unic în fiinţă şi întreit în persoane, Iaşi, 1997, 78. 
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Primele cuvinte privesc relaţia cu Dumnezeu: 

nu alţi dumnezei: aceasta pentru a reacţiona împotriva idolatriei popoarelor vecine. 

nu imaginilor sculptate: aceasta împotriva idolilor, dar mai ales pentru a arăta că 

Dumnezeu se descoperă prin intermediul evenimentelor. 

nu blasfemiilor: sunt cuvinte care-l jicnesc pe Dumnezeu. 

Este vorba de a nu folosi numele lui Dumnezeu ca un lucru obişnuit. Numele lui 

Dumnezeu a fost descoperit în mod solemn şi va trebui păstrat cu tot respectul. 

După primele trei interdicţii urmează un precept pozitiv: respectarea zilei de 

odihnă: este vorba de consacrarea timpului pe care Dumnezeu ni l-a dat; de sfinţirea unei 

zile pe săptămână; păstrarea unui timp pentru a-L celebra pe Dumnezeu, pentru a-L 

lăuda. Aşa cum Dumnezeu a creat lumea în şapte zile iar a şaptea s-a odihnit la fel El ne 

angajează să muncim în timpul săptămânii, iar a şaptea zi să ne odihnim.  

 Celelalte cuvinte privesc legăturile dintre persoane: respectă-l pe tatăl tău şi pe 

mama ta: importanţa familiei încă de la origini. 

6-10. Ultimele cuvinte formează un tot, consacrat relaţiilor în societate. Ele anunţă 

exigenţele esenţiale: respectul faţă de viaţă, respectul faţă de dreptul şi proprietatea altuia. 

 Este un prim text salvator care va fi urmat de alte texte: Dumnezeu a dat un text 

care rămâne mărturie obiectivă şi o amintire a ceea ce omul este chemat să trăiască pentru 

a fi cu adevărat om! Noi am notat că, în momentul în care Dumnezeu dă legea, El le 

reaminteşte că este Eliberatorul poporului din Egipt. Această evocare este importantă. 

Dumnezeu care eliberează din robie e cel care dă legea. Darul libertăţii îl recheamă pe cel 

al legii. Darul legii este darul preţios a lui Dumnezeu care păstrează poporul înafara 

robiei.  

Rolul legii în planul lui Dumnezeu 

     Ales dintre celelalte neamuri „poporul Vechiului Testament a fost aşezat de 

Dumnezeu sub un alt regim: acela al unei legi pozitive, revelate de însuşi Dumnezeu, 

Tora lui Moise”5. Această lege, care în Vechiul Testament are diferite denumiri: 

învăţătură, mărturie, precept, judecată, cuvânt, voinţă, cale a lui Dumnezeu, depăşeşte 

limitele legislaţiilor omeneşti. 

                                                                                                                                                                                           
 
5 VOCABULAR DE TEOLOGIE BIBLICĂ, trad. Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2001, 363. 
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      Legea este necesară pentru a canaliza dinamismul dorinţei, căci în om dorinţa 

este gata mereu să se reverse: plăcerea confortului, plăcerea de a avea, plăcerea puterii, 

plăcerea stăpânirii. Legea interzice plăcerea vinovată, adică dezordonată; ea trasează 

frontiere şi orientează spre bine elanul său atât de preţios, fără să-l distrugă.  

Dumnezeu pentru a educa poporul evreu îşi exersează autoritatea Sa: El veghează 

pentru practicarea legii. Dumnezeu veghează să-i dea omului calea propriei sale creşteri. 

EL îi reaminteşte fără încetare că El îi dă omului puterea de a fi fidel! El va îndrepta 

greşelile comise prin sancţiuni. 

Astfel, în Biblie, Dumnezeu a dat legea pentru ca credinciosul să se recunoască 

păcătos şi să creadă: Iar Legea a intrat şi ea ca se înmulţească greşeala; iar unde s-a 

înmulţit păcatul, a prisosit harul (Rom 5,20) 

În vremurile de pe urmă, odată cu Noul Legământ, legea va fi schimbată pentru că 

şi inimile vor fi schimbate şi sub impulsul interior al Spiritului dumnezeiesc, oamenii vor 

respecta în sfârşit legile şi preceptele lui Dumnezeu. Aşa va fi Legea nouă pe care o va 

aduce lumii Cristos. 

 

 1.2. Profeţii, modele de transmitere a Cuvântului lui Dumnezeu 

 Fenomenul profetic apare cu claritate în perioada monarhiei până în secolul V. 

Pentru respectarea legământului şi trăirea legii divine Dumnezeu va ridica din popor pe 

profeţi.  

Indiferent de originea şi ocupaţia lor, fie că e vorba de un tânăr ca Ieremia, sau un 

om simplu ca Amos, sau un soţ înşelat ca Oseea, un nobil cultivat ca Isaia, profeţii au fost 

slujitori fideli a lui Yahve şi ai Cuvântului Său, denunţând cu un elan irezistibil 

infidelitatea faţă de legământ. 

Ei sunt ancoraţi în trecut păstrând vie acţiunea lui Dumnezeu în istoria poporului 

lor, sunt oameni ai prezentului: cititori lucizi ai problemelor prezentului, ei actualizează 

Cuvântul lui Dumnezeu pentru contemporanii lor amintind de exigenţele Legii. 

Misiunea profeţilor are trei aspecte principale6. Mai întâi, ei reamintesc natura 

raportului care există între Dumnezeu şi poporul său. De exemplu profeţii Oseea (în 

Nord) şi Isaia (în Sud), evocă fiecare iubirea fără margini a lui Dumnezeu pentru poporul 

său făcând aluzie la iubirea maternă a lui Dumnezeu care este în acelaşi timp mamă şi 

                                                           
6 C. Mareș, Teme biblice, București, 2008, 34. 
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tată. Acesta este mesajul de bunătate, de tandreţe transmis de profeţi. Când Israel era 

tânăr, Eu îl iubeam, şi din Egipt am chemat pe fiul Meu. Cu cât Eu îi chemam, cu atât 

fugeau de dinaintea Mea şi jertfeau baalilor şi aduceau tămâieri chipurilor cioplite de 

idoli. Şi Eu învăţam pe cei din Efraim să meargă în picioare şi-i luam în braţe, dar ei n-

au înţeles, cu toate că Eu îi îngrijeam ca pe copii, Îi iubeam cu dragoste părintească, cu 

iubire fără de margini. Am fost pentru ei ca unul care le ridică jugul de pe grumajii lor, 

şi mă plecam către ei şi-i hrăneam.(Os 11,1-4) 

Profetul reaminteşte legământul şi atitudinea pe care Israel ar trebui să o aibă, este 

un neobosit martor. 

Profeţii denunţă infidelităţile faţă de Lege. Idolatria, asuprirea celor slabi de către 

cei puternici sunt condamnate de profeţii Amos, Osea, Isaia, Ieremia. Ei îndeamnă 

poporul la convertire. 

Ei vestesc pedepsele ce se vor abate asupra poporului dacă poporul se complace să 

facă ce este rău înaintea Domnului. Astfel ei au vestit exilul, invaziile străine.  

În sfârşit ei anunţă milostivirea căci Dumnezeu este mereu pregătit să ierte. Pentru 

aceasta Domnul aşteaptă să Se milostivească spre voi, de aceea El Se ridică să aibă milă 

de voi. Că Domnul este Dumnezeu al dreptăţii; fericiţi sunt cei care nădăjduiesc în El! 

Popor din Sion, care locuieşti în Ierusalim, nu plânge! El se va milostivi la glasul 

strigătului tău şi te va auzi degrabă! (Os 11,7-9.) 

Instrumentul predicării folosit de profeţi este Cuvântul şi uneori gestul profetic, 

deoarece „Cuvântul revelat nu se reduce la vorbe, ci este viaţă”7: gesturi expresive preced 

sau însoţesc predicile profeţilor: Şi tu, fiul Omului, ia-ţi o cărămidă şi pune-o înaintea ta 

şi sapă pe ea o cetate, Ierusalimul …apoi ia o tablă de fier şi o pune ca un zid de fier 

între tine şi cetate şi întoarce-ţi faţa spre ea, ca şi cum ea ar fi împresurată, iar tu cel 

care o împresori. Acesta va fi un semn pentru casa lui Israel. După aceea să te culci pe 

partea stângă, punând pe ea nelegiuirile ei atâtea zile cât vei sta culcat pe partea stângă; 

Că eu am să-ți număr atâtea zile câţi ani au ţinut nelegiuirile ei, adică ai să porţi tu 

nelegiuirile casei lui Israel trei sute nouăzeci de zile ( Ez 4, 1-5) 

1.3. Isus, Unicul Învăţător  

Viaţa publică a lui Isus a fost o viaţă din plin pedagogică8. Şcoala, locul, în care 

învaţă este peste tot, acolo unde-l întâlneşte pe om. După Botez, Isus a părăsit Nazaretul 

                                                           
7 VOCABULAR DE TEOLOGIE BIBLICĂ, București, 2001, 592. 
8 Cf. J. RATZINGER, Isus din Nazaret, 121. 
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pentru a străbate sate şi oraşe vestind evanghelia. Este urmat de mulţime astfel încât nu 

are timp de mâncare şi odihnă (Mc 6,32). 

 De cele mai multe ori învaţă in aer liber: „pe munte” – în momentul marii predici 

inaugurale (cf. Mt 5,1); pe lac, la bordul unei bărci (cf. Mc 8,5-14) cu toate că mulţimea 

este înghesuită la mal (cf. Mt 13,2-3); pe străzile pe care mergea cu apostolii săi: pe 

străzile Galileii (cf. Mc 8,27) sau pe drumul către Ierusalim; toate întâlnirile pe care le-a 

avut, au fost pentru El ocazie pentru a învăţa. 

Isus învaţă de asemenea în casele care-l primesc: la soacra lui Petru, la Cafarnaum, 

(cf. Mc 1,21) unde vindecă un paralitic pe care-l coboară prin acoperiş, la Bethania în 

casa Martei şi a Mariei. 

Isus învaţă în sinagogile din Cafarnaum; la Nazaret, unde îşi însuşeşte textul din 

Isaia care anunţă Vestea cea Bună săracilor şi robilor dezrobirea (cf. Lc 4,18); în templul 

din Ierusalim (cf. Lc 21,37). 

Învăţătura lui Isus va ajunge la păgâni, de cealaltă parte a lacului Genezaret unde 

va vindeca un posedat (cf. Mc 5,1) sau la Samaria, considerată schismatică de către iudei. 

(cf. Io 4). 

 Isus se adresează unei mari diversităţi de oameni: mulţimilor din Galilea, pentru 

care Isus înmulţeşte pâinile; ucenicilor, pe care-i trimite doi câte doi pentru a 

evangheliza.  De asemenea, Isus se adresează fariseilor. Discută cu ei, căutând să-i ajute 

să-l descopere pe Mesia venind nu ca un rege triumfător ci ca un slujitor suferind, cum a 

fost vestit de profetul Isaia. Acestora le reproşează legalismul lor: Ei spun şi nu fac… şi 

încearcă să le arate Lumina care este El şi pe care numai fidelitatea faţă de lege nu o 

poate întrevedea. 

 În centrul activităţii publice a lui Isus se află formarea apostolilor. Ei au trăit cu 

Isus, l-au urmat în timpul vieţii publice: ei au avut parte de explicaţii particulare asupra 

unui aspect sau altul (Mc 4,10); mai ales ei vor fi prezenţi la cenacol şi martori ai învierii 

Sale. Isus i-a pregătit pentru misiunea pe care a vrut să le-o încredinţeze.  

În activitatea lui de evanghelizare, Isus nu-şi revendică titlul de învăţător, dar se 

declară învăţător, atunci când spune: învăţaţi de la Mine (Mt 11,29). Acceptă să fie 

chemat Rabbi! Voi mă numiţi pe Mine Învăţătorul şi Domnul şi bine ziceţi, căci sunt (In 

13,13). 
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 Isus şochează auditoriul său prin autoritatea Cuvântului. Evanghelistul Matei 

constată: Că îi învăţa pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor. 

(Mt 7,29) 

 Comentatorii Torei citau mereu: „Hilel a spus…; „Gamaliel a spus …”, dar Isus 

afirmă: Eu vă spun …. Eu însumi vă spun….., aduce o dimensiune nouă, mai interioară 

exigenţelor poruncilor: Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic 

va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata 

sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului (Mt 5,22). 

  De exemplu în loc de « ochi pentru ochi ... », el spune : Aţi auzit că s-a zis: "Ochi 

pentru ochi şi dinte pentru dinte". Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar 

cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. (Mt 5,38-39) sau “voi aţi 

înţeles …” Aţi auzit că s-a zis: "Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul 

tău". Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, 

faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc  (Mt 

5,43-44). 

 Dar despre ce autoritate este vorba ? Autoritatea lui Isus este autoritatea sa divină, 

autoritatea cu care Domnul mustră  poporul evreu şi nu o formă de stăpânire. Ea constă în 

căutarea binelui real pentru celălalt, dezvoltatea lui, creşterea lui. Ea încurajează, susţine 

şi stimuează, lăsându-l pe om să-şi asume libertatea. Isus este modelul incoparabil al 

autorităţii care slujeşte : un mod de prezenţă atent, exigent, pe care-l va împărtăşi şi 

transmite ucenicilor săi. 

 Urmărim câteva aspecte ale autorităţii divine9: Isus avea arta de ai co-interesa pe 

ascultători. El pleacă de la ceva mai mult sau mai puţin si este conştient  de ceea ce 

aceştia îşi doresc. De exemplu: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea (In 

7,37). În această ţară călduroasă şi cu apă puţină, aceste cuvinte sunt importante pentru ei. 

Ele sunt pronunţate de sărbătoarea corturilor, în ziua în care ei celebrează primirea apei în 

deşert.  

Uneori Isus i-a învăţat să discearnă semnele pe care ei le cunosc. Dacă cerul este 

roşu va fi frumos! Alteori, auditorii sunt conduşi să înţeleagă semnele pe care Dumnezeu 

le trimite: orbii văd, şchiopii umblă, săracii sunt evanghelizaţi. 

                                                           
9 Cf. J. JEREMIAS, Parabolele lui Isus, 245.  
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Isus întreţine atenţia ascultătorilor, dar nu prin fraze lungi pentru a atrage atenţia 

ascultătorilor. Isus în loc de a da un răspuns imediat şi definitiv celui care-l întreabă, El 

ridică o problemă. Astfel omului care-L întreabă dacă trebuie să plătească impozit 

Cezarului, Isus îi răspunde: Daţi Cezarului cele ale Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale 

lui Dumnezeu. Şi se mirau de El  (Mc 12,13.17). 

Isus provoacă o discuţie. Provocarea sa nu este niciodată dispreţ, ci grija sa de a-l 

ajuta pe om să progreseze. De exemplu după înmulţirea pâinilor când Isus spune 

mulţimii:  Adevărat, adevărat zic vouă: Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut minuni, ci 

pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru mâncarea cea 

pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul 

Omului, căci pe El L-a pecetluit Dumnezeu-Tatăl (In 6,26-27). 

 Mulţimea, de îndată, se întreabă: Ce să facem, ca să săvârşim lucrările lui 

Dumnezeu?, ceea ce dă posibilitatea unor lămuriri ulterioare care răspund unor întrebări 

(aşteptări). 

Alteori Isus menţine atenţia creând un suspans! O tăcere care se prelungeşte 

provoacă aşteptarea şi dispune la primirea răspunsului aşteptat. În episodul cu femeia 

adulteră Isus este interogat de către fariseii care au adus-o pe femeie: Iar Moise ne-a 

poruncit în Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici? (In 8,1). 

Dar Isus priveşte în jos şi scrie cu degetul pe nisip, fără a le răspunde. Acest gest 

dă o mai mare greutate cuvântului lui Isus, urmat de o nouă întrebare: Care dintre voi 

este fără de păcat să arunce primul cu piatra! 

Deseori Isus ajută la memorizarea mesajului: el uşurează fixarea sa prin formule 

scurte, deseori ritmate şi enunţate într-un paralelism care ajută la fixarea lor10.  

Pedagogia lui Isus solicită libertatea omului. Un element important în acest sens în 

cadrul învăţăturii lui Isus sunt parabolele. Este vorba de un cuvânt indirect în opoziţie cu 

cuvântul care se adresează direct auditoriului sub formă de ordin sau sfat: „Faceţi asta; nu 

faceţi asta” sau „voi trebuie să faceţi astfel…” Aceste cuvinte frecvente în comunicarea 

între persoane riscă să blocheze comunicarea. Cuvântul indirect, lasă o distanţă între cel 

care vorbeşte şi ascultătorii săi; acest cuvânt permite să se reacţioneze la nivelul libertăţii 

profunde. 

                                                           
10 A. BULAI, cuvânt introductiv la H.J. NOUWEN, Întoarcerea fiului risipitor. O istorie a drumului spre 

casă, Presa Bună, Iaşi, 1999, 24. 
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Parabola este o istorie scurtă, realistă şi accesibilă căci este împrumutată din 

realităţile cotidiene. Dar această istorie este destinată să-i trimită pe ascultători la o altă 

realitate mult mai profundă, aproape indicibilă, prevăzută de prima. 

Isus dă o învăţătură concretă. Cuvintele lui Isus, uneori, sunt însoţite de gesturi. În 

evanghelia după Marcu reperăm pedagogia gesturilor lui Isus. Aceste gesturi sunt semne 

mesianice.  

- În capitolul doi din Marcu citim despre episodul paraliticului coborât prin acoperiş din 

cauza mulţimii. Observăm raportul stabilit de Isus între iertarea păcatelor, realitate 

invizibilă, şi vindecarea fizică a acestui om pe care toată lumea o constată. Rămâne ca 

oamenii, văzând ceea ce Isus a făcut, să înţeleagă semnificaţia gestului său: Isus are 

putere de a ierta păcatele.  

- In capitolul V,1, iată un om posedat de spirite necurate, un neom. Isus intervine: 

porunceşte spiritelor necurate şi le trimite în turmele de porci. Omul devine un om 

normal. Un gest revelator al proiectului lui Dumnezeu: că omul să fie el însuşi un om 

liber, creat după imaginea lui Dumnezeu. Tot ce desfigurează această imagine va trebui 

combătut. Acest lucru Isus o rada clar trimiţând spiritele rele în porci, care se vor arunca 

în apă. Acestor simboluri ale morţii care atinge spiritele rele, se opune omul vindecat care 

a regăsit bunul sens al vieţii.  

- În capitolul VI, observăm o extindere a pedagogiei sale la apostolii săi. Isus le dă 

puterea de a vindeca şi îi trimite să vindece bolnavi. Le sunt aduşi numeroşi bolnavi, 

infirmi, şi ei sunt vindecaţi. Aceasta pentru a descoperi milostivirea lui Dumnezeu faţă de 

suferinzi dar şi faptul că omul este făcut pentru sănătate, pentru viaţă. Vindecarea 

înseamnă regăsirea sănătăţii adevărate, adică absenţa păcatului. Vindecarea pentru care 

sunt chemaţi apostolii reprezintă mântuirea pe care ei trebuie să o răspândească. 

- În capitolul VIII,6, Isus vindecă un orb. Cu adevărat oamenii sunt făcuţi să vadă, dar nu 

numai cu ochii trupului. Vindecarea orbului are o semnificaţie spirituală: deschiderea 

ochilor sufletului prin credinţă care constituie adevărata Lumină. 

În capitolul X, asistăm la vindecarea lui Bartimeu, un alt orb, pe care Isus îl 

întreabă: Ce voieşti să-ţi fac? Răspunsul nu se lasă aşteptat:Învăţătorule, să văd iarăşi. El 

îşi recuperează vederea şi îl urmează pe Isus. Adică, îl urmează pe cel care este Lumina  

  - O altă minune de o incontestabilă semnificaţie pedagogică este înmulţirea 

pâinilor. Este o vestire a ceea ce se va realiza în Euharistie: pâinea inepuizabilă de-a 

lungul timpurilor şi spaţiului pentru hrana spirituală a sufletelor!  
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Isus dă mărturie despre ceea ce învaţă. Este uşor să fim virtuoşi în cuvinte fără 

fapte. Sfântul Ioan în prima sa epistolă insistă asupra trăirii concrete a vieţii creştine: Fiii 

mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul (1In 3,18 ).  

 Isus nu s-a mulţumit să înveţe fericirile: El a fost în faţa tuturor umil, blând, 

paşnic, milostiv. Ceea ce a spus, Isus a şi arătat prin exemplul vieţii sale. De exemplu: 

 Isus cere cu insistenţă iubirea frăţească: Iubiţi-vă unii pe alţii cum v-am iubit şi eu 

pe voi. Iată, Isus explică propria sa atitudine celor care-l ascultă. Dar mai mult El îi va 

întâlni pe cei care sunt marginalizaţi sau excluşi. Atitudinea sa faţă de femei şi faţă de 

strângătorii de impozite este exemplară. Faţă de femeia prinsă în adulter are o privire 

plină de bunătate şi un cuvânt de speranţă care contrastă cu duritatea fariseilor după care 

ea trebuia omorâtă cu pietre. Dar îl cheamă şi pe Levi, viitorul apostol şi evanghelist 

Matei, care era vameş.  

 Pe discipoli îi învaţă o anumită detaşare de bogăţii în parabola bogatului şi 

săracului Lazăr (cf. Lc 16,19-31) sau cea a bogatului care nu ştie unde să-şi mai 

depoziteze recoltele şi căruia i se adresează cu acest cuvânt: Nebune! În această noapte 

vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? (Lc 12,20).  

 Un alt exemplu ar putea fi cel de disponibilitate în slujirea lui Dumnezeu: Cine 

pune mâna pe plug şi se uită înapoi nu este vrednic de Mine. Cel care vorbeşte aşa este 

cel care a putut să spună: Mâncarea Mea este să fac voia Celui care m-a trimis pe Mine 

(In 4,34). Această împlinire a voinţei Tatălui stabileşte noi legături familiale: „Cine este 

mama Mea şi cine sunt fraţii Mei? …. Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din 

ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mama (Mt 12,48-50). 

 După ce face acest gest, cuvântul pe care-l rosteşte este atât de simplu şi clar. El 

începe printr-o declaraţie de identitate: Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat vouă 

picioarele. Cel care a făcut gestul de umilinţă este Domnul şi ucenicii trebuie să 

recunoască gloria ascunsă în Domnul, pentru a primi mesajul său. Isus adaugă: Înţelegeţi 

ce v-am făcut Eu? Şi întrebarea rămâne fără răspuns: Dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-

am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori să ca să spălaţi picioarele unii altora. 

Admirabilă lecţie! Atitudinea pe care trebuie să o ia ucenicii este de a face la fel11.  

Prin moartea sa, Isus îi purifică nu numai pe cei doisprezece ci şi pe toţi cei care 

vor crede în El. Vasul va lua dimensiunea lumii şi apele pe care le conţine vor înghiţi 

                                                           
11 V. Prager, Dicționar de Iudaism, București, 2009, 34. 
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păcatele lumii. Este o invitaţie pentru ucenicii lui Isus de a nu separa niciodată slujirea 

fraţilor de celebrarea euharistică nici celebrarea liturgică de slujire. 

 

1.4. Formarea apostolilor 

Observăm în textele evanghelice drumul de credinţă al celor doisprezece. Zi de zi 

Isus i-a format prin prezenţa atentă şi prin învăţătura sa. 

 În Evanghelia după Ioan primii pe care Isus i-a chemat să-l urmeze sunt pescari. 

Este vorba de Simon şi fratele său Andrei. Ei erau ucenicii lui Ioan Botezătorul şi 

amândoi, la chemarea lui Isus îşi lasă mrejele, îl urmează, fără să ştie ceea ce îi aşteaptă, 

dar cu încredere în Isus. Apoi , alţi doi fraţi, Iacob şi Ioan îl lasă pe tatăl lor pentru a fi cu 

Isus. (cf. Mt 4,21-22) Isus îl cheamă pe Filip din acelaşi oraş cu Andrei şi Petru. (cf. In 

1,43-44). Matei, un alt ucenic, cucerit de Isus, lasă postul său de strângător de impozite 

şi-l urmează. 

 Aceşti oameni şi alţi şase a căror chemare personală ne este descrisă vor forma 

grupul celor 12. (cf. Mc 4,10) Numele lor este dat în sinoptici atunci când Isus, după o 

noapte de rugăciune, îi alege.  Deci a rânduit pe cei doisprezece: pe Simon, căruia i-a 

pus numele Petru; Pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui Iacov, şi le-a pus lor 

numele Boanerghes, adică fii tunetului. Şi pe Andrei, şi pe Filip, şi pe Bartolomeu, pe 

Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov al lui Alfeu, şi pe Tadeu, şi pe Simon Cananeul,  Şi pe Iuda 

Iscarioteanul, cel care L-a şi vândut (Mc,16-19.)  

 Aceşti oameni erau generoşi, pregătiţi să-l urmeze pe Isus, dar erau şi ambiţioşi. O 

scenă care subliniază preocupările omeneşti ale uenicilor: Isus merge cu cei doisprezece 

către Cafarnaum şi le spune: Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide, 

iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia. Isus îi pregăteşte pentru Patima Sa; dar ei nu 

realizează ceea ce Isus le spune. Ajunşi acasă îi întreabă: Ce vorbeaţi între voi pe drum?. 

Ei păstrau tăcerea pe cale se întrebaseră unii pe alţii cine dintre ei este mai mare (cf. Mc 

9,30-34). 

  Isus nu le reproşează nimic. Găseşte ocazia pentru a explica: Primul dintre voi este 

cel care este servitorul tuturor. Învăţătura Sa este pedagogică. El le-o împarte în mod 

gradat: când Isus le vorbea despre Patima sa ei se întrebau între ei cine este mai mare. 

Isus le reproşează. Găseşte ocazia de a le explica: ocârmuitorii neamurilor domnesc peste 

ele şi cei mari le stăpânesc. Nu tot aşa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare 

să fie slujitorul vostru. 
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După a treia vestire a patimilor şi la cererea mamei fiilor lui Zebedeu, Isus le 

explică: Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi, oare, să beţi paharul pe care-l voi bea Eu şi cu botezul 

cu care Eu Mă botez să vă botezaţi? Ei I-au zis: Putem. Şi El a zis lor: Paharul Meu veţi 

bea şi cu botezul cu care Eu Mă botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a dreapta şi de-a 

stânga Mea nu este al Meu a da, ci se va da celor pentru care s-a pregătit de către Tatăl 

Meu (Mt 20,22-23). 

 Evanghelia după Marcu arată răbdarea pedagogică a lui Isus12. În timpul unei 

furtuni pe mare Isus îi întreabă: Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Cum de nu aveţi 

credinţă? (Mc 4,40). Apoi urmează două vindecări acordate datorită credinţei. Una este a 

femeii atinsă de hemoragie: credinţa acestei femei este remarcată de Isus, ucenicii o văd 

şi o aud. Altă vindecare este cea a fiicei lui Iair, şeful sinagogii. Isus îi împlineşte cererea 

cerând lui Petru, Iacob şi Ioan să fie cu El. (cf. Mc 5,21-43) După ce ucenicii au fost 

martori la minunea înmulţirii pâinilor de două ori, Isus se indignează de preocuparea 

celor doisprezece că nu au pâine. Isus, ştiind le spune: Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? 

Cum de nu aveţi credinţă? Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu auziţi şi nu vă 

aduceţi aminte. Când am frânt cele cinci pâini, la cei cinci mii de oameni, atunci câte 

coşuri pline de fărâmituri aţi luat? Zis-au Lui: Douăsprezece. Şi când cu cele şapte pâini, 

la cei patru mii de oameni, câte coşuri pline de fărâmituri aţi luat? Iar ei au zis: Şapte. Şi 

le zicea: Tot nu pricepeţi (Mc 8,7-12). Această discuţie se termină cu actul de credinţă a 

lui Petru: Tu eşti Cristos! (Mc 8,29). 

 Departe de a se descuraja de neînţelegerea arătată de ucenici, Isus cu răbdare le 

repetă: astfel că îl vedem departe de mulţime, numai cu ucenicii, explicându-le parabola 

semănătorului. (cf. Lc 8,9). De asemenea, Isus îi încurajează când ei revin din prima lor 

misiune, fericiţi şi mândri că au făcut minuni. (cf. Lc 10,18-20)  

 Pedagogie profund umană şi spirituală în acelaşi timp. Isus a ştiut să îmbine două 

aspecte: exigenţă şi răbdare. Exigenţa presupune că se cere celuilalt un efort asupra sa pe 

plan psihic, spiritual, psihologic şi modul în care i se cere este important. 

Răbdarea constă în a accepta limitele, căderile. Isus a ştiut să nu cedeze exigenţelor şi să 

aştepte ca acestea să se poată realiza. 

 

  

                                                           
12 Cf. G. MAIER, Evanghelia după Luca: Comentariu la Noul Testament, IV-V, Lumina Lumii, Korntal 

1999, 650. 
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Capitolul II 

PEDAGOGIA  PARABOLELOR  LUI  ISUS 

 

2.1 Isus vorbeşte în parabole 

 La începutul vieţii publice Isus a chemat doisprezece apostoli, pe care i-a luat cu 

El pentru a-i asculta învăţătura cu continuitate, pentru a fi martori ai minunilor sale şi în 

dialog cu El, să pătrundă în misterul persoanei sale şi să asimileze puţin câte puţin 

mesajul. 

 În învăţătura lui, Isus cobora la nivelul ascultătorilor săi, revenind mereu asupra 

aceloraşi argumente încât să poată fi fixate în mintea celor care-l ascultau. De altfel 

recurgea ca maeştrii din timpul său la proceduri care pe lângă faptul că facilitau 

înţelegerea învăţăturii, ajutau la memorarea acestora. Unele din aceste metode în parabole 

ar fi: recurgerea la afirmaţii incisive; ritmul; paralelismul; parabola. 

Mă voi opri asupra parabolei deoarece constituie tema acestei lucrări. Parabola13 

este o istorioară povestită sau fapte povestite în mod succesiv. De exemplu parabola 

drahmei pierdute: femeia o pierde, femeia o caută, femeia o regăseşte, femeia se bucură. 

Uneori povestirea este scurtă, uneori lungă: ea conţine momente succesive. 

Trebuie să conţină un adevăr mai înalt, de exemplu: „când te cerţi cu cineva, 

înainte de a ajunge la judecător împacă-te cu el” este doar un principiu moral, nu o 

parabolă.  

Fiecare parabolă trebuie, spunând un lucru, să afirme un altul mai înalt, să facă un 

salt de jos în sus: aceasta este forţa parabolei. Are o simbologie concretă. Simboluri 

agricole, simboluri ale muncii umane, al modului de a se comporta un tatăl faţă de fiu. 

Parabola pleacă mereu de la lucruri care se pot spune sau povesti, arătându-le sau trăindu-

le în acţiune printr-o mimică. 

Parabola prezintă paralelisme. Căci între realităţile terestre, vizibile, şi învăţătură, 

există o paralelă de similitudine sau de opoziţie.  Parabola deşi pare simplă, este dificilă, 

complexă, ea cere o înţelepciune adultă, o reflecţie asupra vieţii şi a adevărurilor de pe 

urmă. 

                                                           
13 Cf. J. JEREMIAS, Parabolele lui Isus, 171. 
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Parabola ne învaţă că prin intermediul lucrurilor umane noi putem cunoaşte ceva 

din misterul lui Dumnezeu. De aceea, parabolele le poate spune Isus, autorul inspirat 

care-l cunoaşte pe Dumnezeu şi nu noi pentru care riscul ar fi prea mare. Isus cunoaşte 

misterul Împărăţiei şi când explică: „Împărăţia lui Dumnezeu este asemenea….” ne face 

un dar imens. 

Dumnezeu a intrat în istoria noastră, nu a rămas un Dumnezeu inaccesibil, 

invizibil, şi oamenii „l-au experimentat pe Dumnezeu”. Astfel, Dumnezeu este pentru 

oameni persoană, libertate, iubire şi faptele lui Dumnezeu se pot povesti. 

Între istoria acestei lumi şi misterul împărăţiei este o ruptură, nu sunt două realităţi 

egale. Se pot compara, dar există o ruptură şi datorită acestui fapt parabola este un mijloc 

eficace de a lămuri împărăţia. De exemplu stăpânul viei care angajează lucrători şi apoi 

dă tuturor aceeaşi plată, arată că în Împărăţia lui Dumnezeu lucrurilor sunt diferite de 

ceea ce cunoaştem noi în această lume. Noi nu vom putea justifica în întregime 

comportamentul stăpânului. Isus ne învaţă că misterul Tatălui este atât de mare, gratuit, 

încât nu putem face deosebiri între daruri, deci suntem slujitori inutili.  

Isus vorbeşte în parabole pentru că este Mijlocitor. El este cel care cunoaşte 

misterul lui Dumnezeu pentru că este Dumnezeu, şi cunoaşte misterul omului pentru că 

este om.  

Astfel, prin intermediul parabolelor, Isus a expus cerinţele învăţăturii Sale: 

- solidaritatea cu cei mici şi cu păcătoşii (parabolele milostivirii divine: parabola 

samariteanului; parabola oii rătăcite; parabola fiului risipitor;) 

 

2.2 Pedagogia parabolelor 

 Evanghelistul Marcu subliniază în mod explicit funcţia pedagogică a parabolelor: 

punerea unui văl asupra mesajului lui Isus pentru ca acesta să nu fie înţeles numai de cei 

care se străduiesc să-l înţeleagă. 

Marcu grupează cea mai mare parte a parabolelor în capitolul 4  pe care-l încheie 

cu potolirea furtunii de pe mare. O zi întreagă Isus n-a vorbit mulţimii decât în parabole, 

dar în particular le explica totul ucenicilor săi iar fără pildă nu le grăia; şi ucenicilor Săi 

le lămurea toate, îndeosebi.  (Mc 4,34) 

  Valoarea pedagogică a parabolelor vine din faptul că ele sunt accesibile. Ele pot fi 

uşor ascultate, din cauza aspectului concret împrumutat din viaţa cotidiană, de la ocupaţia 
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de agricultor, viticultor, pescar, păstor sau din viaţa familială: „un om avea doi fii” sau „o 

femeie ascunde aluatul în trei măsuri de făină” 

Parabolele respectă libertatea omului. Isus avea în faţa lui interlocutori care 

vedeau lucrurile diferit de El. Isus nu se mulţumeşte să-şi expună punctul de vedere; el îl 

confruntă cu cel al interlocutorilor săi. Parabola reflectă o situaţie de dialog, parabola 

devine un mijloc de dialog. 

 Multe din parabolele lui Isus presupun o situaţie în care Isus se confruntă cu 

dificultatea interlocutorilor de a-I  înţelege învăţătura. Decât să angajeze o discuţie care 

să se finalizeze cu îndârjire mai mare a acestora, Isus preferă să povestească o istorioară. 

Discuţia este transpusă pe un alt teren, încât le va fi mai uşor acestora să descopere 

învăţătura lui Isus, evitând blocajele controverselor.  

 Vom urmări în câteva parabole dialogul dintre Isus şi interlocutorii, cum Isus îi 

angajează în discuţie pentru a-i determina să-şi asume unul sau altul dintre roluri, 

mesajul14. 

 Parabola celor doi datornici (Lc 7,41-43) Parabola este spusă când Isus a fost 

invitat în casa unui fariseu şi o femeie păcătoasă s-a apropiat de El şi plângând i-a udat 

picioarele cu lacrimi de pocăinţă. Fariseul este atât scandalizat de faptul că Isus permite 

acestei femei să se apropie de El, încât nici o explicaţie nu putea fi acceptată. Dar, Isus în 

loc să intre într-o discuţie polemică cu el, povesteşte istoria celor doi debitori: unul care 

datora cinci sute de dinari iar celălalt cincizeci. Situaţia celor doi debitori, unul în raport 

cu celălalt, este apropiată de ideea pe care fariseul şi-a făcut-o despre situaţia religioasă a 

păcătoasei în raport cu a lui. Cu siguranţă, în dreptatea sa, el se simte  datornic faţă de 

Dumnezeu, dar atât de puţin în comparaţie cu datoria acestei femei. Analogia situaţiei nu 

este totuşi atât de evidentă şi este importat ca fariseul să nu o remarce imediat: trebuia 

mai întâi determinat să se compromită. 

 Iniţial micul datornic părea avantajat faţă de cel care datora cinci sute de dinari: o 

sumă foarte de greu de achitat. Dar, apare momentul neaşteptat: cămătarul îi iartă pe cei 

doi datornici. Situaţia a fost inversată: debitorul cel mare este avantajat pentru că a primit 

mai mult, iar cel care datora puţin, puţin primeşte. Interlocutorul lui Isus nu mai putea să 

spună nimic, judecata lui s-a întors împotriva lui. 

                                                           
14 G. MAIER, Evanghelia după Luca: Comentariu la Noul Testament, IV-V, Lumina Lumii, Korntal 1999, 

650. 
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Parabola lucrătorilor din vie (Mt 20,1-15) Isus nu va termina parabola 

interogându-i pe auditorii lui ci va lăsa ca personajele puse în scenă să fie purtătoarele de 

cuvânt a interlocutorilor săi. 

Parabola începe prin a informa ascultătorii foarte exact asupra salariului pe care-l 

vor primi muncitorii angajaţi de dimineaţă: s-au pus de acord asupra unui dinar pe zi. 

Odată atenţia alertată asupra acestui punct, se întreabă cât vor primi următorii, cărora nu 

li s-a făcut decât o promisiune vagă, şi mai ales cei din ora a unsprezecea, pentru care 

acest punct nu a fost atins. Curiozitatea creşte când stăpânul îl cheamă pe îngrijitor şi îi 

cere să plătească muncitorii începând cu cei din ceasul al unsprezecelea, dar fără să spună 

cât vor primi aceştia. Surpriză! Ei vor primi un dinar, salariul pentru douăsprezece ore. O 

nouă surpriză! Primii muncitori trebuie să se mulţumească cu un denar, nimic mai mult! 

Reacţia lor va fi evident cea a auditorilor: nu este drept! Cu multă artă naratorul (Isus) îi 

conduce pe auditori să fie de partea primilor muncitori, să se identifice în mod spontan şi 

fără rezerve cu ei. Protestul muncitorilor este de asemenea şi al lor. Dar, nu va întârzia 

răspunsul proprietarului dat muncitorilor şi prin aceştia auditorilor: nemulţumirea voastră 

nu se datorează grijii voastre de dreptate ci mai degrabă ochiului vostru rău faţă de 

camarazii voştri, care nu acceptaţi să fie trataţi ca şi voi.  

 Parabola fiului risipitor (Lc 15,11-32), procedeul este mult mai rafinat încă. 

Punctul de vedere al auditorilor este reprezentat de două ori. Mai întâi în cuvintele fiului 

risipitor când el se recunoaşte ruşinat de numele de fiu şi îşi propune să se reîntoarcă la 

tatăl său ca muncitor salariat: este fără îndoială o soluţie care va fi agreată de auditorii lui 

Isus.  

 Tatăl  plin de milă 

 După cum am remarcat deja, de la un capăt la altul al parabolei, figura care 

domină este cea a Tatălui, care devine punctul de referinţă în funcţie de care se definesc 

mai întâi depărtarea fiului mai mic, apoi revenirea în sine sau conştientizarea situaţiei şi, 

în sfârşit, hotărârea lui de a se întoarce. 

 Să ne aducem aminte că acest părinte nu a încetat să aştepte - în el recunoaştem 

imaginea lui Dumnezeu care aşteaptă mai bine ca oricine, pentru că e singurul care 

cunoaşte sfârşitul. 

 

11 „Apoi le-a spus: „Un om avea doi fii.  
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12 Cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui: «Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine». 

Iar el le-a împărţit averea.  

 

Înainte să-şi împartă averea, în inima lui, tatăl ar fi vrut să le vorbească fiilor săi, 

să-i avertizeze împotriva atâtor pericole pe care puteau să le întâmpine şi să-i convingă că 

acasă puteau găsi tot ceea ce căutau ei în altă parte! Ar fi vrut să-i susţină cu autoritatea 

sa părintească şi să-i ţină aproape de el pentru a nu li se întâmpla nimic rău. 

 Însă iubirea sa e prea mare pentru a se comporta astfel. Nu poate forţa, nu poate 

constrânge, împinge sau reţine. Oferă libertatea de a refuza sau schimba o astfel de iubire. 

 ”Tatăl este foarte generos în iubire. Nu este interesat de el însuşi. E interesat să-l 

salveze pe celălalt, pe copilul său. Acesta este scopul vieţii lui, demnitatea existenţei sale. 

Nu-l interesează ce va spune lumea, că îşi va pierde autoritatea, dacă se va prezenta ca un 

părinte falimentar, cu un copil care îşi lasă casa şi fuge departe până ajunge într-o țară 

păgână. Iubirea tatălui întrece judecata lumii şi revolta fiului său. Din acest motiv nu vrea 

să-i dea o lecţie în cuvinte”15. Nu vrea ca fiul lui să simtă ceva neplăcut din partea tatălui. 

 ”Acum trebuie să-l lase să rătăcească, să pătimească, să înveţe, să vadă personal, 

el însuşi cum stau lucrurile. Tatăl ştie că acest lucru e o primejdie de moarte, dar nu vede 

altă soluţie. Boala fratelui mai tânăr nu se reglementează prin discuţii, ci printr-o părăsire 

aparentă a acestuia din urmă, lăsat să înveţe prin suferinţele lui”16. Cuvintele şi 

îndemnurile nu duc la nici un efect la oameni mistuiţi de ură, de logica autojustificării, de 

osândirea tuturor celor cu care conviețuiesc.  

 

20 ... s-a ridicat şi a mers la tatăl sãu. Pe când era încă departe, tatăl l-a văzut, i s-a făcut 

milă şi, alergând, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat.  

21 Atunci, fiul i-a spus: «Tată, am păcătuit împotriva cerului şi înaintea ta; nu mai sunt 

vrednic să fiu numit fiul tău».  

 

Din text aflăm că risipitorul încă departe fiind, tatăl îl zăreşte şi aleargă spre el. I 

se face milă de cel căit şi cu un gest de mare iubire cade pe grumazul lui şi îl sărută de 

                                                           
15 G. ZEVINI – P. G CABRA, Op. Cit., p. 509. 
16 Idem, p. 510. 
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nenumărate ori. În felul acesta, tatăl răpeşte iertării răceala unui gest solemn şi îi conferă 

dulceaţa şi căldura desăvârşitei afecţiuni și gingășii. 

 Acum fiul a înţeles și a primit răspunsul: tatăl a ascultat mărturisirea, o cunoaşte 

înainte ca el să o rostească. Îl vede pe fiul său înainte ca acesta să se întoarcă... . 

 Îmbrăţişarea tatălui sufocă mărturisirea fiului, oprind-o în clipa în care transpare 

partea cea mai sănătoasă a căinţei, partea ce exprimă o conştiinţă de sine în faţa gestului, 

păcatului săvârşit.  

 

22 Însă tatăl a spus către servitorii săi: «Aduceţi repede haina cea dintâi şi îmbrăcaţi-l! 

Daţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare.  

23 Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l: să mâncăm şi să ne bucurăm,  

24 căci acest fiu al meu era mort şi a revenit la viaţă, era pierdut şi a fost găsit». Şi-au 

început să sărbătorească. 

 

Tatăl trece apoi la măsuri de ordin casnic şi concret: porunceşte să fie adusă 

degrabă haina cea dintîi a fiului, să i se pună inel în deget şi încălţăminte în picioare celui 

înfometat şi sărăcit, desigur celui desculţ şi îmbrăcat în zdrenţe. Acestea cât priveşte 

persoana noului sosit; urmează dispoziţiile privind sărbătoarea evenimentului: junghierea 

viţelului îngrăşat şi precizarea caracterului cât mai voios, mai îmbelşugat, mai jovial al 

petrecerii în pregătire: să mâncăm, să ne veselim. Aşa se şi întâmplă: când vine acasă fiul 

cel cuminte se aud cântece şi jocuri. Petrecerea e în toi, fără reticenţe şi sfieli: oameni, cu 

inimă bună, râd, chiuie şi dansează. Nimic rigid, afectat în această explozie candidă a 

iertării, a bucuriei și a mulţumirii.  

 

25 Însă fiul lui mai mare era la câmp. Când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit 

cântece şi jocuri.  

26 Atunci a chemat pe unul dintre servitori şi l-a întrebat ce este aceasta.  

27 El i-a spus: «Fratele tău a venit, iar tatăl tău, pentru că l-a recăpătat sănătos, a tăiat 

viţelul cel îngrăşat».  

28 Dar el s-a mâniat şi nu voia să intre. Însă tatăl său a ieşit şi-l ruga stăruitor.  
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29 El i-a răspuns tatălui său: «Iată, de atâţia ani te slujesc şi niciodată n-am călcat 

porunca ta. Dar mie nu mi-ai dat niciodată măcar un ied ca să mă distrez cu prietenii 

mei.  

30 Însă, când a venit acest fiu al tău care şi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai tăiat 

pentru el viţelul cel îngrăşat».  

31 Atunci, el i-a spus: «Fiule, tu eşti cu mine totdeauna şi toate ale mele sunt ale tale. 

32 Dar trebuia să sărbătorim şi să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort şi a 

revenit la viaţă, era pierdut şi a fost găsit!»” 

 

Deşi este plin de bucurie datorită întoarcerii fiului mai tânăr, tatăl nu-l uită pe fiul 

cel mare. Nu consideră ca fiind sigură prezenţa sa. Bucuria sa este atât de mare încât nu 

mai poate întârzia începerea sărbătorii, însă, imediat ce îşi dă seama de sosirea fiului mai 

mare, părăseşte sărbătoarea, iese, merge în întâmpinarea lui şi-l roagă să li se alăture. În 

ciuda dublei descendențe, tatăl nu are nici un fiu adevărat. Unul dintre ei a plecat, altul a 

trăit în casă ca un rob străin de sentimentele tatălui... . Întoarcerea celui dintâi demască 

adevărul despre celălalt. Fiul mai mare dă dovadă că are în mod fundamental aceeaşi 

identitate cu fiul revoltat, care-şi urmează propria voinţă. Este vorba despre un om închis 

în lumea lui, cu pretenţii, cu vise reprimate, cu dorinţe nerealizate, dar, după el, pe drept 

merit cultivate .  

 Prima dojană a tatălui se face cu exclamaţia: Fiule! Adverbului negativ niciodată 

rostit de fiul cel mare, tatăl îi opune adverbul pozitiv întotdeauna. Eşti întotdeauna 

împreună cu mine. Acesta este raiul, libertatea, bogăţia fiului, faptul că rămâne în casa 

părintească, rămâne împreună cu tatăl, și toate ale tatălui îi aparțin lui. 

 Din această pericopă se pot propune spre reţinere sintagmele referitoare la purtarea 

tatălui, în persoana cărora cei mai mulţi exegeţi îl recunosc pe Domnul Dumnezeu 

milostiv. 

 ”Părintele Nicolae Steinhardt surprinde următoarele trăsături ale tatălui, respectiv, 

ale lui Dumnezeu: mărinimia lui Dumnezeu, nobleţea, boieria lui, înfăţişarea de cavaler, 

de nobil; iar ca virtuţi sau calităţi: iertarea, mila, discreţia, încrederea, dărnicia și bucuria 

sfântă. Tot acest părinte, Steinhardt  ne mai întreabă dacă se poate vorbi despre 

nedreptatea lui Dumnezeu. În sensul că purtarea tatălui din parabolă pare de două ori 

deplin nedreaptă: faţă de fiul cel cuminte, care niciodată nu i-a călcat porunca şi căruia în 
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veac nu i-a dat un ied să se veselească cu prietenii săi”17. A socotit fireşti truda şi 

ascultarea fiului de treabă şi nu s-a sinchisit cândva să-i manifeste mulţumirea ori 

afecţiunea părintească. Nu l-a tratat altfel decât ca pe un simbriaş. Iar dacă purtarea 

tatălui faţă de fiul cel cuminte este izbitor de rece şi nepăsătoare, de distantă, faţă de 

celălalt - desfrânatul şi risipitorul - este scandalos de entuziastă şi iertătoare. Nu numai 

că-i îngăduie să se întoarcă acasă, dar văzându-l de departe, aleargă spre el, îi cade pe 

grumaz, îl sărută; porunceşte apoi să i se dea haina lui cea dintâi, inel în deget, 

încălţăminte în picioare; în sfârşit, înjunghie viţelul cel îngrăşat şi se veseleşte cu toţi cei 

din casă, mâncând, jucând şi cântând. 

 Numai dreaptă nu poate fi numită această părtinire a vinovatului. De înţeles ar fi 

iertarea, însă dansul, zaiafetul, veselia (căci se auzeau cântecele şi tropăiturile de la 

depărtare) - mai ales raportate la foarte zgârcita afecţiune dovedită celeilalte odrasle - nu 

pot să nu surprindă şi să nu işte în cugetul cititorului ori ascultătorului parabolei serioase 

nedumeriri cu privire la felul cum înţelege tatăl dreptatea ... . 

 

Parabola talanţilor este mai puţin transparentă (Mt 25,14-30) Noi ştim bine că al 

treilea servitor este rău: cum va putea auditoriul să se identifice cu El? Se poate crede că 

povestirea îl arată pe acest om excesiv de prudent, îngrijorat să nu rişte şi să păstreze 

intact depozitul pe care stăpânul i l-a încredinţat. Astfel, el crede că are dreptate şi se 

plânge de nedreptate din partea stăpânului său. Auditorii se pot recunoaşte în El şi să-şi 

dea seama că răspunsul stăpânului îi priveşte18.  

Parabola Semănătorului (Mc 4,3-8) se opreşte asupra seminţelor căzute lângă 

drum, pe pământ pietros, printre spini. Apoi, tonul se schimbă brusc cu ultimul verset şi 

ceea ce se afirmă de rezultatul magnific obţinut de către sămânţa căzută pe teren bun. Sub 

forma sa descriptivă, această povestire ilustrează două puncte de vedere: cel al auditorilor 

care au impresia că se găsesc înaintea unui eşec complet, şi cel a lui Isus care este sigur 

de un succes final splendid. 

Sub forme diferite şi grade variabile, primii destinatari sunt deseori incluşi în 

parabolele evanghelice. Un rol le este rezervat, conform felului lor de a gândi, şi trebuie 

să şi-l asume pentru a percepe răspunsul pe care naratorul li-l adresează. Parabola se 

                                                           
17 Cf. N. STEINHARDT, Dăruind vei dobândi, București, 223. 
18 G. MAIER, Evanghelia după Luca: Comentariu la Noul Testament, IV-V, Lumina Lumii, Korntal 1999, 

360. 
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prezintă astfel ca un dialog deghizat în care naratorul are grijă să exprime starea în care să 

se regăseşte interlocutorul său, pentru a-şi da seama că punctul său de vedere nu este cel 

adevărat. 

 Omul poate să se identifice cu unul sau altul din personajele din parabolă. De 

exemplu în parabola bunului samaritean, îi revine fiecăruia să se identifice cu unul sau 

altul dintre personaje: cu preotul, cu levitul sau cu bunul samaritean! Parabola 

semănătorului propune o gamă de atitudini şi îi revine fiecăruia să-şi asume o atitudine 

sau alta: se regăseşte în terenul de lângă drum unde păsările cerului au venit şi au mâncat 

sămânţa? Sau în terenul bun care va da rod bogat: „una o sută”. 

 Fiecare este lăsat să aleagă în propria lui conştiinţă, fără nici o presiune exterioară. 

Conştientizarea unei realităţi şi mai ales a unei realităţi divine nu s-ar putea face fără 

această mijlocire: o trecere de la realitate vizibilă la una invizibilă, ca pentru David când 

reacţionează la parabola lui Natan, strigând: „Acest om merită moartea”, fără să ştie că 

este vorba de el. 

Există de asemenea în parabole o capacitate de a pune în mişcare imaginaţia 

fiecăruia, ceea cel face activ şi prezent la învăţătura pe care o primeşte: el nu poate 

rămâne pasiv sau indiferent. 

 Cine este semănătorul? Este o chestiune spontană în parabola semănătorului. Cine 

este stăpânul viei care angajează lucrători în via sa? Cine este tatăl familiei? Cine sunt eu, 

fiul risipitor, sau fiul cel mare? 

 

2.3. Despre ce vorbesc parabolele? 

În ceea ce priveşte conţinutul parabolele se pot împărţi în patru grupe: 

-parabolele seminţei, sau de început; 

-parabolele chemării, a trimiterii, în special legate de petreceri; 

-parabolele celor pierduţi şi regăsiţi, sau a reîntoarcerii; 

-parabolele judecăţii sau sfârşitului. 

Sunt patru tematici fundamentale pe care le vom vedea în următoarea ordine: 

sămânţa (începutul), judecata (sfârşitul); pierduţi şi regăsiţi (convertire). 
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  În mod natural nu este posibil să fie incluse toate parabolele în aceste categorii, 

deoarece unele sunt mai diferite. Una dintre cele mai importante este a bunului 

samaritean, care nu este clar în ce categorie poate fi inclusă; poate fi văzută ca o parabolă 

de convertire, de trimitere (mergi şi fă şi tu la fel!) 

În funcţie de acţiunile, comportamentele la care se raportează, parabolele se împart 

în două mari grupe: 

-parabole care privesc comportamentul ascultătorilor; 

-parabole care arată comportamentul lui Isus sau cel a lui Dumnezeu 

Ne vom opri la câteva exemple din această categorie. 

Parabolele care privesc comportamentul auditorilor. Parabolele din această 

categorie sunt numeroase. Unele dintre ele recomandă o conduită determinantă, altele îi 

pun în gardă pe auditori împotriva unei conduite care ar avea pentru ei consecinţe 

funeste. 

Un exemplu de urmat este propus auditorilor în istoria Bunului Samaritean (Lc 10, 

30-37), un exemplu negativ în istoria Bogatului lacom (Lc 12, 16-20), a Omului bogat şi 

a săracului Lazăr (Lc 16, 19-31), a fariseului şi a vameşului (Lc 18, 9-14)19. 

În adevăratele parabole, auditoriul este invitat să ia exemplu pe economul necinstit (Lc 

16, 1-8), de la omul care a găsit o comoară, de la neguţătorul care a găsit o perlă de mare 

preţ (Mt 13,44-46), de la omul care face calcule înainte de a construi un turn, de la regele 

care reflectează înainte de a se lansa într-un război (Lc 14,28-32). Exemple care nu 

trebuie urmate: sluga vicleană (Mt 18,23-34), servitorul care neglijează să-şi valorifice 

talantul (Mt 25,14-30). 

Comportamentul lui Isus sau cel a lui Dumnezeu. Pentru grupul al doilea de parabole se 

disting trei cazuri: 

-Isus caută să explice conduita sa fără să se refere la conduita lui Dumnezeu; 

-Isus explică conduita lui Dumnezeu fără a o pune în raport cu conduita sa; 

-Isus explică comportamentul lui Dumnezeu legat de comportamentul său; 

                                                           
19 G. MAIER, Evanghelia după Luca: Comentariu la Noul Testament, IV-V, Lumina Lumii, Korntal 1999, 

240. 
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Când Isus explică conduita sa fără a se referi la cea a lui Dumnezeu, Isus nu povesteşte 

parabole propriu-zise, ci sentinţe parabolice. De exemplu în legătură cu vindecarea în zi 

de sâmbătă: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în 

groapă, nu o va apuca şi o va scoate? (Mt 12,11). 

 Când Isus explică comportamentul lui Dumnezeu, arătă şi consecinţele pe care 

conduita lui Dumnezeu le presupune pentru om. De exemplu: comparaţia relaţie tatălui 

cu fiul său este semnificativă în acest sens: Cine este omul acela între voi care, de va cere 

fiul său pâine, oare el îi va da piatră? Sau de-i va cere peşte, oare el îi va da şarpe?... 

(Mt 7,9-11). Comportamentul tatălui faţă de fiul său în parabolă arată comportamentul lui 

Dumnezeu faţă de omul care ştie să-i ceară ajutorul şi mai ales încrederea cu care omul 

trebuie să recurgă la ajutorul lui Dumnezeu. 

 Cazul cel mai original şi mai interesant este cel al parabolelor care descoperă 

comportamentul lui Dumnezeu în relaţie cu comportamentul lui Isus. 

Astfel oamenilor care îi reproşează că stă de vorbă cu vameşii şi păcătoşii, Isus le 

vorbeşte despre Dumnezeu; păstorul care pleacă în căutarea oii rătăcite şi care este plin 

de bucurie la regăsirea ei (Mt 18,12-13; Lc 15,4-7) arată grija lui Dumnezeu faţă de 

păcătos, grijă pe care Isus o arată efectiv. 

 Isus descoperă ascultătorilor care este lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a 

oamenilor, lucrare ce se realizează prin Isus Cristos. 

           Repetată aceeaşi învăţătură prin „parabola drahmei pierdute” (Lc 15,8-10), aceeaşi 

învăţătură este îmbogăţită în „parabola Fiului risipitor” (Lc 15,11-32) şi a „Lucrătorilor 

din a unsprezecea oră”. (Mt 20,1-15)  

 Aceste două parabole arată condiţia care va permite ascultătorilor să recunoască 

în lucrarea lui Dumnezeu  lucrarea lui Isus: astfel că fiul cel mare nu poate să-l 

recunoască pe tatăl ca tată al său fără să recunoască in acelaşi timp şi pe fratele său, şi 

lucrătorul de la prima oră nu poate să recunoască bunătatea patronului decât simţindu-se 

solidar cu lucrătorul de la a unsprezecea oră. Ascultătorii lui Isus nu vor putea să 

recunoască şi să accepte iubirea lui Dumnezeu pentru păcătoşi, descoperită în lucrarea lui 

Isus, decât dacă vor fi capabili să împărtăşească această iubire recunoscându-i ca fraţi pe 

păcătoşi, faţă de care ei încercă numai sentiment de dispreţ. 
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2.4. Parabola Fiului risipitor (Lc 15,11-32) 

 

Capitolul 15 din evanghelia după Luca prezintă trei parabole: 

-parabola oii pierdute (15,4-7) 

-parabola drahmei pierdute (15,8-10) 

-parabola fiului risipitor 

Cele trei parabole sunt prezentate una după altă, şi au ca introducere versetele 1-2: 

Şi se apropiau de El toţi vameşii şi păcătoşii, ca să-L asculte. Şi fariseii şi cărturarii 

cârteau, zicând: Acesta primeşte la Sine pe păcătoşi şi mănâncă cu ei. 

Aceste cuvinte, de introducere, ne arată motivul pentru care Isus povesteşte cele 

trei parabole şi de asemenea ni-i arată pe interlocutorii lui Isus: „vameşii şi păcătoşii”, 

care vin să-l asculte şi „fariseii şi cărturarii”, care-l critică că stă la masă cu vameşii şi 

păcătoşii. 

 Parabola Fiului Risipitor este considerată mereu o perlă între alte parabole. 

Învăţătura este aceeaşi ca şi în celelalte două parabole: Isus descoperă milostivirea lui 

Dumnezeu şi bucuria mesianică pentru convertirea păcătoşilor. Titlul dat acestei parabole 

nu este potrivit deoarece figura dominantă de la un capăt la celălalt al parabolei este 

figura tatălui. 

Scena în totalitatea ei este centrată asupra tatălui, a cărei bucurie pentru 

întoarcerea fiului risipitor şi profunditatea iubirii paterne reprezintă o enigmă pentru fiul 

mare şi pentru servitor20.  

Isus arată atitudinea Tatălui faţă „de ceea ce era pierdut”. Fiul însuşi, aflat în 

culmea nenorocirii foloseşte acelaşi verb, ce înseamnă „a pierde” şi a „pieri”, pentru a 

descrie trista sa soartă: Câţi lucrători ai tatălui meu au pâine din belşug, iar eu mor aici 

de foame! Acelaşi verb apare şi în exclamaţia de bucurie a tatălui: „Trebuia însă să ne 

veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a 

aflat. 

                                                           
20Cf.  Joachim JEREMIAS, Parabolele lui Isus,  171. 
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Dar, pentru a înţelege mai bine parabola trebuie să ne întrebăm în ce a constat 

păcatul fiului risipitor. În versetul 13 se vorbeşte despre viaţa sa dezordonată; la versetul 

30 fiul mare îi reproşează risipirea averii în desfrânare. Nu pare că falimentul depinde 

foarte mult de comportamentul său imoral. Vina lui se datora raportului său cu Dumnezeu 

şi nu cu tatăl natural, pentru că a cheltuit banii proprii, care îi reveneau ca moştenire. Se 

pare că fiul a păcătuit „ la cer şi înaintea ta (tată)”, refuzând să se comporte ca fiu, să 

primească iubirea de fiu, pretinzând să-şi poarte singur de grijă, ca Adam în Eden. Acest 

păcat al fiului risipitor este exprimat prin părăsirea casei părinteşti. Aceasta corespunde 

noţiunii biblice de păcat: păcătosul se îndepărtează de Tătăl ceresc; dacă se converteşte se 

întoarce la el. Parabola are două părţi: prima parte (vv. 11-24) are un sens complet în ea 

însăşi şi ilustrează tema milostivirii divine. A doua parte (vv. 25-32) reprezintă răspunsul 

lui Isus la murmurările fariseilor şi conţine învăţătura principală în contextul apologetic 

în care este introdusă. Ca de obicei, accentul cade pe a doua parte a parabolei: Isus le 

reproşează fariseilor că se comportă ca fiul cel mare din parabolă, în contrast cu 

bunătatea mântuitoare a lui Dumnezeu21.  

vv. 11-12 Şi a zis.. Parabola este separată de celelalte două prin această formulă de 

tranziţie. Sunt prezentaţi foarte pe scurt protagoniştii, un tată şi doi fii. Fiul cel mic cere 

în mod legitim partea sa de moştenire, care după lege corespundea cu o treime din 

bunurile mobile, în timp ce patrimoniul imobiliar revenea integral primului născut. 

vv. 13-16 Fiul pleacă într-o ţară străină, cu gândul că se va bucura de viaţă, în plină 

libertate. Dar, cheltuindu-şi banii, este constrâns să pască porci, neputând să se hrănească 

nici cu roşcovele porcilor. Munca sa reprezenta pentru un evreu, culmea dizgraţiei, pentru 

că era interzisă de lege creşterea porcilor, considerate animale impure. Fiul risipitor a 

ajuns astfel într-o situaţie grea, din cauza îndepărtării de credinţa părinţilor şi pentru viaţa 

lui desfrânată. 

vv. 17-24 Ajuns în culmea disperării, fiul cel mic „venindu-şi în sine”, recunoaşte 

greşeala sa şi hotărăşte să se reîntoarcă la Tatăl. Îşi dă seama că a păcătuit împotriva lui 

Dumnezeu (= cerul) şi împotriva părintelui.  

Versetul 20, culmea povestirii. Fiul risipitor face drumul de reîntoarcere, 

schimbând cursul vieţii sale, care l-a purtat la mizerie şi disperare. Tatăl era acolo, îl 

aştepta, îi aleargă în întâmpinare şi îl ia în braţele sale. Fiul înţelege că iertarea tatălui este 

totală şi necondiţionată şi nu reuşeşte nici măcar să-şi completeze mărturisirea, pregătită 

înainte.  

                                                           
21 Cf. Joachim JEREMIAS, Parabolele lui Isus, p. 176. 
 



 

37 
 

Tatăl îl reabilitează, îl îmbracă cu haina cea nouă, semn de maximă onoare. Inelul, 

autoritatea sa, încălţămintea în picioare libertatea recuperată pentru că numai sclavii 

umblau desculţi; viţelul îngrăşat era rezervat pentru o sărbătoare de bucurie, la care 

trebuia să participe capul familiei pentru reabilitarea fiului, care „mort era şi a înviat, 

pierdut era şi s-a aflat”. 

vv. 25-32 Este al doilea moment al parabolei. Fratele cel mare, întors de la muncă, nu 

intenţionează să se asocieze sărbătorii tatălui, este deranjat de iniţiativa tatălui şi nu vrea 

să intre.  

Tatăl îşi arată bunătatea şi îi iese lui în întâmpinare încercând să-l înduplece. 

Îmbufnarea  fiului mare exprimă mentalitatea comercială a fariseilor, care se simt 

creditori faţă de Dumnezeu pentru observarea scrupuloasă a legii.  

În faţa lui Dumnezeu nu merge o observare rece şi ipocrită a legii, ci o inimă bună. 

Numai înţelegând mesajul de milostivire a lui Dumnezeu, fariseii ar fi putut înţelege că 

primirea păcătoşilor corespunde planului de mântuire a lui Dumnezeu. 

 Parabola semănătorului (Mt 13, 3-23) 

 Această parabolă, împreună cu alte şase, prezintă realitatea misterioasă a 

Împărăţiei Cerurilor, realitate, pe care Isus o începe între oameni prin Întruparea Sa. Ioan 

Botezătorul a anunţat-o că este aproape. Ea vine de la Dumnezeu, se realizează în Isus 

Cristos. Nu se impune omului, dar asteaptă răspunsul lui. Omul cu indiferenţa lui, cu 

egoismul şi cu împotrivirea lui făţişă poate să blocheze dezvoltarea Împărăţiei, ce se face 

într-o formă ascunsă şi numai la sfârşitul timpurilor se va arata în toată splendoarea ei. 

Iată, ieşit-a semănătorul să semene. Şi pe când semăna… Se subliniază tema 

semănătorului şi a seminţei. Este vorba de imagini din viaţa agricolă, care nu sunt luate la 

întâmplare, pentru că prin intermediul lor se redau misterele împărăţiei.  

Cele patru situaţii sunt: 

 Prima este prezentată fugitiv: sămânţa cade pe cale, dar vin păsările şi o mănâncă. 

 A doua este puţin mai dezvoltată decât prima. Este vorba de teren pietros şi 

această imagine este completată de trei aspecte: nu avea pământ bun, nu avea pământ în 

adâncime, nu avea rădăcină. Şi în această a doua situaţie neavând pământ s-a uscat22. 

                                                           
22 Cf. G. MAIER, Evanghelia după Luca, Lumina Lumii, Korntal 1999, 654. 
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 A treia: Altă sămânţă a căzut în spini, a crescut, dar spinii au înăbuşit-o şi rod nu 

a dat. Nu se spune că nu a crescut: în a doua situaţie, s-a uscat după ce a rodit, în timp ce 

în a treia situaţie s-a uscat după ce a dat rod. A crescut dar n-a dat rod care era scopul 

creşterii. Putem să ne amintim alte imagini asemănătoare: ficul cu frunze mari care nu dă 

rod; via Israelului care a rodit struguri sălbatici.  

 A patra situaţie: a seminţei căzute pe pământ bun este dezvoltată mai pe larg. 

 Unde cade accentul în parabolă? Dacă parabola s-ar fi oprit la prima, la a doua sau 

a treia imagine, accentul ar fi pus pe soarta dureroasă a seminţei. Isus ar fi avertizat să nu 

se încalce Cuvântul lui Dumnezeu. Accentul cade pe ultimul rezultat cu o particularitate. 

Există o exagerare în parabolă. O sămânţă nu poarte produce o sută nici în cele mai bune 

cazuri: există o exagerare în parabolă şi acolo unde este exagerarea se află punctul nodal. 

 Sămânţa este semănată, încredinţată cursului vital al libertăţii umane; cu încredere, 

pentru că cine seamănă o lasă puţin în voia ei; cu lărgime, pentru că nu se uită unde 

seamănă, este adevărat că o parte din sămânţă cade în afara câmpului; sămânţa este 

ascunsă, este de abia perceptibilă la început; şi totuşi cu toate înfrângerile parţiale, rodul 

este bogat într-o formă extraordinară. 

 Tema rodului exprimă plinătatea aşteptată pentru o trăire creştină, rodul Spiritului 

(caritate, bunătate, bucurie, pace). 

 În parabolă este necesar mesajul principal parabolei de interpretările morale. 

Mesajul principal se referă la prezenţa împărăţiei lui Dumnezeu în mijlocul nostru. 

Interpretările morale se referă la riscurile pe care sămânţa le are când nu cade pe un teren 

bun. 

 Mesajul principal al parabolei este siguranţa încolţirii. Dumnezeu, împărăţia Sa, 

prezenţa Sa, puterea şi iertarea Sa se vor arăta. Nu sunt motive pentru a ne descuraja. 

Trebuie să avem încredere chiar dacă prezenţa lui Dumnezeu întârzie să se arate. Riscul 

ca sămânţa să nu rodească este real. 

 Evanghelistul Matei insistă asupra necesităţii de a înţelege semnificaţia profundă a 

mesajului spiritual al parabolei şi a trăirii mesajului.  

 Primele trei tipuri de teren nu lasă ca sămânţa să se dezvolte. Parabola arată că nici 

unul din cele trei tipuri de teren nu este bun: nici unul nu produce rod. Numai al patrulea 

este bun, simbol al atitudinii pe care Dumnezeu vrea să o găsească în cei care ascultă 

Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Isus, „Parabola Tatălui” 

 Revenind la evanghelia după Marcu  şi mai precis la acea zi în care Isus vorbeşte 

numai în parabole. La sfârşitul zilei Isus pare să fi vorbit în zadar: Şi în ziua aceea când 

s-a înserat, a zis către ei: Să trecem pe ţărmul celălalt. (Mt 4,35) Domnul trece de 

cealaltă parte dormind la căpătâiul bărcii. Este noapte ca în momentul trecerii mării Roşii 

când Israelul a fost salvat de ape (Ex 14); este noapte ca la crearea lumii când Dumnezeu 

a separat apele de uscat (Gen 1); este noapte ca în seara în care Dumnezeu i-a făcut o 

promisiune lui  Avraam, promisiunea unui urmaş (Gen 15). Cele trei nopţi sunt nopţile lui 

Israel care anunţă ultima noapte când Mesia va veni la miezul nopţii (Mt 25 1-6) pentru a 

înlătura vălul parabolelor. 

 Isus este mai întâi total pasiv: El doarme ca un mort atunci când o dramă se joacă 

în jurul lui. El pare absent. La rugămintea discipolilor Isus se trezeşte şi porunceşte mării. 

Învinge moartea şi salvează pasagerii din barca lui Petru. Povestirea minunii capătă o 

semnificaţie pascală, devenind o adevărată mărturisire de credinţă pe care creştinul poate 

să o mediteze când totul merge rău şi  Dumnezeu pare absent. 

 „Ziua în parabole se termină” se termină în mod simbolic prin Paşte. Ce este 

această zi care se termină în mod simbolic prin drama morţii şi învierii Domnului? Nu 

este oare toată viaţa lui Isus în timpul căreia a vorbit tuturor în parabole, fără să fie 

înţeles? A trebuit să vină rusaliile ca vălul să fie înlăturat. 

 Isus este o adevărată parabolă de descifrat fiind în acelaşi timp şi Dumnezeu şi 

om. Isus însuşi este semn, parabola dragostei lui Dumnezeu pentru omul pierdut, bolnav, 

slab, suferind şi de fapt pentru cei „săraci cu inima”.  

Isus nu se opreşte numai la a povesti parabola Tatălui milostiv ci o exprimă în 

întreaga sa viaţă.  Acest lucru este exprimat foarte clar de evanghelistul Ioan:  Filip I-a 

zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns.. Isus i-a zis: De atâta vreme sunt 

cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici 

tu: Arată-ne pe Tatăl? Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? 

Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine 

- face lucrările Lui. Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine, iar de nu, 

credeţi-Mă pentru lucrările acestea.(In 14,8-11) 

 De atâta timp sunt cu voi, înseamnă: m-aţi văzut vorbind, predicând, vindecând şi 

trebuia să înţelegeţi că Eu sunt semn, prezenţă a milostivirii Tatălui, că-l reprezint pe 

Tatăl. Evanghelistul Ioan spune despre Isus că este parabola Tatălui, dar spune mai mult 

că Isus este prezenţa Tatălui. 
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 Tot în a patra evanghelie, către sfârşitul discursului de la Ultima Cină, Isus afirmă: 

Acestea vi le-am spus în pilde, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe 

faţă vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea veţi cere în numele Meu; şi nu vă zic că voi 

ruga pe Tatăl pentru voi,Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi, fiindcă voi M-aţi iubit pe 

Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit. Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume; 

iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl (In 16,25-28). 

 Vindecarea orbului din naştere, învierea lui Lazăr, înmulţirea pâinilor, convorbirea cu 

samariteana, erau moduri de a spune: Tatăl vă iubeşte; eu am venit de la Tatăl şi mă 

reîntorc la Tatăl pentru a vă duce cu Mine23. 

 Întreaga viaţă a lui Isus, comportamentul său cu lumea, modul său de a iubi se pot 

defini, în sens larg, parabola Tatălui. 

  

                                                           
23 Cf.  G. MAIER, Evanghelia după Luca, Lumina Lumii, Korntal 1999, 659. 
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CAPITOLUL III 

CATEHEZA CREȘTINĂ ÎN URMAREA  LUI  ISUS 

 

3.1. Cateheza creştină în timpul Sfinţilor Apostoli                                

Învăţământul religios este unul din elementele constitutive ale activităţii 

desfăşurate de către Domnul  Isus Cristos între oameni şi pentru oameni. După modelul 

Său şi la porunca Sa, adresată ucenicilor Săi, pentru toate neamurile: Mergand învăţaţi 

toate neamurile! (Mt 28,19) .Învăţământul religios creştin s-a practicat, de la început, prin 

viu grai, pe cale orală. Astfel, a primit denumirea de învăţământ catehetic, iar mijlocul de 

desfașurare s-a numit cateheză . Se poate spune că învăţământul catehetic are vechimea 

creştinismului. El a urmărit întotdeauna transformarea omului. Din omul păgân în 

creştinul noii legi, din creştinul  simplu, obişnuit, într-un membru activ al Bisericii şi al 

societăţii. Prin învăţământul catehetic s-a transmis de la început de la formele simple, 

primare, pană la cele mai complexe, învăţătura creştină necesară vieţii pământeşti, dar şi 

cea necesară pentru a dobândi mântuirea, pentru viaţa pământească cât şi pentru viaţa 

împărăţiei lui Dumnezeu care va fi pe pământul cel nou. Aşadar catechismul învata 

despre : conceptul monoteist, SfântaTreime,  Întruparea, moartea, Învierea şi Înălţarea la 

cer a Domnului lsus Cristos Fiul lui Dumnezeu; despre Spiritul Sfânt, Biserică, Sfintele 

Sacramente şi sfinţirea prin ele; învierea morţilor, viaţa veşnică şi a doua venire a 

Mântuitorului. Toate aceste învăţături s-au cristalizat cu vremea în Simbolul Niceo-

Constantinopolitan. În Biserică, cateheza s-a bucurat de un prestigiu imens. Acest 

prestigiu este dovedit de apariţia de timpuriu a numeroaselor şcoli catehetice, de 

activitatea şi lucrările scriitorilor bisericeşti şi a Sfintilor Părinţi. 

 Pe la începutul secolului al III-lea, Clement Alexandrinul afirma: „Nici nu poate 

fi mai bună pentru urechi o parabola decât  cateheza cea  adevarată”24 

Modelul catehetic pentru Sfinţii Apostoli şi pentru Părinţii Bisericii a fost Domnul 

Isus Cristos. El a fost şi rămâne catehetul desăvârşit, modelul exemplar. Învăţătura   Sa, 

cuprinsă în Sfintele Evanghelii, este expusă simplu, dar este întemeiată pe argumente 

vechitestamentare şi pe argumente de viaţă. Argumentele vechitestamentare sunt 

evidenţiate în textele: Şi începând de la Moise şi de la toţi proorocii, le-a tâlcuit lor din 

toate Scripturile cele ce erau despre El (Lc 24,27); Atunci le-a deschis mintea ca să 

priceapă Scripturile (Lc 24,45). Argumentarea prin viaţă rezidă în faptul ca Isus a trăit 

                                                           
24 Clement Alexandrinul, Pedagogul, XII,129.3in P.S.B.4|1982, Edit. I.S.B.M. al B.O.R. pag.304. traducere  de 

Dumitru Fecioru 
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personal marile adevaruri religioase şi morale predate de El altora. El îi învăţa să trăiască 

aşa cum trăia El. Le cerea să devină omul din ei ceea ce a ajuns omul întru El. De aceea, 

atât în cuvânt, cât şi în faptă, nimeni nu-L putea vădi de păcat. (In 8, 46) 

În epoca apostolică, cateheza s-a desfăşurat ca o activitate premergătoare 

botezului, o activitate de convertire, dar la scurtă vreme şi ca o activitate de fixare şi 

aprofundare a învăţăturilor religioase creştine. Ca pe o activitate premergătoare o 

exemplificăm cu două cateheze: cea dintâi a Sfântului Apostol Petru, susţinută în 

Ierusalim de ziua Cincizecimii şi cuprinsă  în Faptele Apostolilor 2, 14-41; cea de a doua 

a  Sfânului Apostol Pavel, susţinută la Atena, în piaţa Aeropag şi cuprinsă tot în Faptele 

Apostolilor 17,16-34. 

Apostolii au învăţat de la început prin viu grai, potrivit metodei catehetice a lui 

Cristos. Dar pentru fixare, ei au folosit deseori şi scrierea. Chiar la începutul Evangheliei 

sale, Sfântul Evanghelist Luca scrie lui Teofil: să te încredinţezi despre temeinicia 

învăţăturilor pe care le-ai primit. (Lc I, 4) Nu-i mai puţin adevărat că lucrurile au stat şi 

invers. Adică au folosit predica orală pentru fixare. De exemplu Sfântul Apostol loan 

scrie Bisericii din Efes: Multe având a vă scrie, n-am voit să le aştern pe hârtie şi cu 

cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi şi să vorbesc gură către gură, ca bucuria noastră 

să fie deplină. (2Ioan I, 12) 

Obiectul învăţământului apostolic îl constituie: întruparea, moartea, învierea, 

înălţarea Domnului lsus la Cer, problemele morale ale vieţii, Sfintele Sacramente, viaţa în 

Cristos.  

În afară de scrierile Sfintei Scripturi, perioadei apostolice şi celei a ucenicilor 

apostolici îi aparţin şi alte scrieri catehetice. Cele mai importante care au  ajunse până la 

noi sunt: 

Învăţătura celor doisprezece Apostoli ‚’’Didahia”, care cuprinde învăţătura 

Mântuitorului, transmisă prin Sfintii Apostoli. Didahia s-a constituit ca o sinteză a 

învatamantului catehetic şi a fost utilizata de toţi marii cateheti de mai târziu. 

Constituţiile apostolice, sunt o colecţie  de cărţi cu un cuprins de drept bisericesc, 

liturgică şi catehetica. O colecţie care se referă la rugăciune, catehumeni, ritul botezului. 

Epistola lui Barnaba, cuprinde o adevărată teologie creştină, în 21 de capitole. 

Păstorul Herma este o lucrare în trei părţi, cinci viziuni, 12 precepte şi 10 asemănări. 

Pildele sau asemănări care descriu viaţa morală pe care trebuie să o ducă catehumenii. De 

la această lucrare se face trecerea  la genul de scrieri catehetice cu carecter apologetic. 
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A fost o vreme apostolică a convertirilor. Cei care instantaneu se converteau, erau 

botezaţi, şi dacă nu atunci, ulterior li se administra harul Spiritului Sfânt, prin punerea 

mâinilor Apostolilor (Fapte 2,41;8,14-17;10,44-48;11,15-17). Dar acele vremuri trecând, 

cei ce doreau să intre în creştinism, trebuia în prealabil să-şi însuşească învăţăturile 

religios-morale creştine şi să îşi înceapă modelarea vieţii în acord cu ele. De aceea 

exceptând pe copii, cărora li se administra botezul fără o cateheză în prealabil, dar cu 

mărturia naşilor care vor suplini lipsurile credinţei, celor maturi li se rânduia o adevarată 

scolarizare. Chiar din  secolul al-II-lea se poate vorbi de o organizare a catehumenatului. 

Factorilor existenţi care conduceau la organizarea catecumenatului se adăuga şi 

intensitatea cu care creşteau persecuţiile împotriva creştinismului, cărora trebuia să le stea 

împotrivă creştini vrednici, bine pregătiţi, apoi apariţia a tot felul de erezii, care impuneau 

o cunoaştere tot mai temeinică a învăţăturii. Aşa se face că, dacă iniţial catehumenii se 

împărţeau în doua clase, cei instruiţi elementar şi catehumenii mai înaintaţi, altfel spus, 

neperfecţi şi perfecţi, cu timpul catehumenatul se organizeaza în trei clase, această durată, 

corespunzând celor trei ani de propovăduire a Mântuitorului. Clasele care compuneau 

acest sistem catehetic erau: ascultătorii, îngenunchetorii şi luminaţii. 

Ascultătorii,  erau cei ce urmau a fi iniţiati. Ei erau prezentaţi episcopului, însoţiţi 

de doi bărbaţi de încredere. Înaintea episcopului făgăduiau să părăsească viţa păgână şi 

imorală şi să stăruie în viaţa curată. Episcopul îi însemna cu semnul crucii, îi binecuvânta 

prin punerea mâinilor şi printr-o rugăciune, şi astfel erau primiţi în rândul celor care 

puteau să asculte în parte,  Sfânta Liturghie, mai precis: cântarea psalmilor, citirea 

Apostolului, a Sfintei Evanghelii şi predica, după care ei părăseau adunarea. 

Ingenunchetorii,  erau mai înaintaţi în timp, cu un an, şi în cunoaşterea învăţăturii. 

Aceştia puteau participa la Sfânta Liturghie, doar până la ectenia celor chemati, când erau 

poftiţi afară, după ce  în prealabil li se citea rugăciunea. 

Luminaţii, sau competenţii, cu 40 de zile înainte de Sfintele Paşti, erau invitaţi 

către iluminare. În timpul  postului paresimelor, ei erau izolaţi, petreceau în post şi ne-

ncetată instruire, pentru că urmau să fie botezaţi. Botezul îl primeau începând din 

sâmbăta   Paştilor. Odată cu botezul ei îmbrăcau o haină albă, pe care o purtau  toată 

săptămâna de după Sfintele Paşti, care săptămână s-a numit, din această cauză, luminată. 

Cu vremea, botezul se mai putea primi şi în ajunul altor sărbători creştine: al Naşterii 

Domnului, al Botezului Domnului, al Coborârii Spiritului Sfânt şi în ajunul Floriilor. De 

aceea  la aceste sărbători se cânta  şi se cântă şi azi o cântare specifica botezului: „Câţi în 

Cristos v-aţi botezat, în Cristos v-aţi şi îmbrăcat, Aliluia”. După botez, celor deveniţi de 

acum credincioşi, li se ţineau cateheze mistagogice, de aprofundare în mistica creştină, de 

cunoaştere a tuturor Sfintelor Sacramente. 
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Spre sfârşitul secolului al-V-lea, instituţia catehumenatului, aşa cum a fost ea 

prezentată aici, a pierdut din valoare, din lipsa subiecţilor de catehizat, întru-cât cei 

nebotezaţi erau de-o vârstă tot mai mică şi curând s-a trecut la botezarea copiilor. Copii, 

botezati de mici, au intrat sub oblăduirea Bisericii, a naşilor şi a părinţilor credincioşi şi 

ei. 

3.2. Cateheza creştină în timpul  Sfinţilor  Părinţi ai Bisericii 

Sfinţii Părinţi, ca urmaşi direcţi ai Sfinţilor Apostoli, au fost moştenitori fideli ai 

învăţăturii evanghelice. Continuind tradiţia harului, ei au clădit tradiţia bisericească şi au 

cultivat cu o conştiinciozitate inegala magisterul divin, convinşi că alături de iluminarea 

prin har, mintea oamenilor se luminează prin activitate didactică, prin care, de fapt, se 

descoperă, dar, mai ales, se aprofundează adevarurile de credinţă necesare spre fapte 

bune şi spre zidirea omului nou, care se înnoieşte spre deplina cunoştinţă, dupa Chipul 

Celui ce l-a zidit (Col 3,10).  

Pentru o astfel de realizare, dintru început, Domnul Isus Cristos S-a arătat 

învăţător, precum însuşi zice ucenicilor: voi Mă numiţi pe Mine Învăţătorul şi Domnul, şi 

bine ziceţi, căci sunt. (In 13,13) Iar mai târziu, având toată puterea în cer şi pe pământ, 

încredinţează această slujire ucenicilor Săi: Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe 

pământ. Drept aceea mergând învăţaţi toate neamurile! (Mt 28,18-19);  Iar ei, plecând 

au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei  şi întarea cuvântul, prin semnele care 

urmau (Mc 26,20), dar apostoli nu s-au limitat doar la al  propovădui tuturor, ci au 

asigurat şi continuitatea acestei slujiri, aşezând prin cetăţi şi ţinuturi urmaşi vrednici care 

să ducă mai departe această slujire. Sfântul Apostol Pavel o arăta desluşit, când scrie 

ucenicului său Tit: Pentru aceea te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc 

(Tit 1,5); precum şi ucenicului tău Timotei: Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp 

şi fară timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga răbdare şi învăţătură. (2 Tim 

4,2) Iar aceşti ucenici apostolici au intemeiat catehumenatul, pe care l-au desăvârşit, 

pentru vremea dată lui. Urmaşilor lor, Sfinţii Părinţi,  au considerat, asemenea celor de 

mai înainte, că cel mai eficace mijloc de educaţie religioas-morală creştină este cateheza. 

Prin ea se poate transmite doctrina şi morala necesară atât celor deja botezaţi, pe care nu-i  

aştepta înainte doar administrarea unui sacrament, adică  botezul, ci vieţiurea în Cristos. 

Pentru exemplificarea acestei slujiri, în epoca patristică folosim viaţa şi opera 

Sfinţilor Părinţi, Chiril al Ierusalimului şi Atanasie cel Mare al Alexandriei.  Alegerea lor 

se datoreşte unor motive de suflet. Întrucât Domnul Isus a poruncit ucenicilor Săi să 

propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, 

începând de la Ierusalim, (Lc 24,47) l-am ales pe cel dintâi, iar pentru cel de-al doilea, 
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întrucât la Alexandria Egiptului fiinţa cea mai mare bibliotecă a lumii, pentru acele 

timpuri. 

 

Sfântul Ciril al Ierusalimului 

Despre Sfântul Ciril ştim doar că s-a născut în unul din anii 313-315, în Ierusalim 

sau în împrejurimile lui, că s-a călugărit de tânăr, este hirotonit ieromonah de catre 

episcopul Maxim al-II- lea al Ierusalimului, căruia îi v-a urma în scaunul episcopal prin 

anul 348. Participă la Conciliul al-II-lea Ecumenic din 381 de la Constantinopol unde îşi 

aduce contribuţia alături de alţii.  Pentru viaţa lui curată şi pentru râvna de apărător al 

Bisericii, este trecut în rândul sfinţilor la Conciliul de la Niceea din anul 787. Sfântul 

Chiril a lăsat o moştenire didactică şi teologică bogată şi interesantă. Cea mai însemnată 

lucrare a sa  o constituie Catehezele, în număr de 23, precedate de o Procateheză. 

Catehezele au o alcătuire simpla, limpede, atrăgătoare. Se pare că au fost rostite 

spontan, fără o scriere în prealabil şi că prin stenografiere, au fost ulterior aşezate în 

scris.25 

Catehezele au fost răspândite de timpuriu în Biserica Răsăriteană. Au ajuns şi pe 

teritoriul ţării noastre, prin internediul Sfântului Niceta de Remesiana, prin secolul al-IV-

lea. Prima traducere românească aparţine lui Samuil Micu, prin anul 1788. 

Principiile educaţiei religioase aplicate de  Sfântul Ciril în activitatea sa catehetică, 

nu le găsim expuse sistematic, dar ele  se structurează organic în expunerea catehezelor 

sale. Convingerea de la care porneşte Sfântul Chiril este aceea că, ascultătorii săi nu 

trebuie să devină posesori ai unor cunoştinţe abstracte, ci trăitori ai vieţii creştine. Astfel, 

el se adresează nu doar intelectului, ci facultăţilor spirituale în general, deci şi voinţei de 

a fi creştini şi mai ales simţirii creştineşti. Cu toate acestea desprindem urmatoarele 

principii: psihologic, intuitiv, al interesului, al activităţii, al învăţământului practic, 

educaţional, al repetiţiei, ecleziologic şi cristocentric. 

Principiul psihologic 

 În cadrul acestui principiu, Sfântul Ciril dorea ca învătământul său să ţină seama 

de lecţiile dezvoltării spirituale, să respecte individualitatea persoanei, predispoziţia 

psihică, posibilităţile gândirii, puterea voinţei şi iubirea de Dumnezeu. Acestea în 

                                                           
25 Le Bachelet, Saint Cyrille de Jerusalem. Ecrits de Saint Cytille. Cateheses. In Dictionnaire de Theologie 

Catholique. Tom. III. Col.2543 “Saint Cyrille ne les ecrivit pas, il les precha non de memoire mais d”abondance “ex 

tempore pronuntiatae”, la stenographie, les recuill et nous les a transmis” 
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contextul în care avea înainte un auditoriu diversificat ca vârstă, atitudini, gen şi stări 

sociale. Graţie principiului psihologic, Sfântul Ciril se acomodează fondului aperceptiv şi 

este înţeles de toţi, în cadrul principiului psihologic, el foloseşte analogia - exemplu cu 

focul care pătrunde fierul înfierbântat - spre a înţelege cum harul divin pătrunde toate 

părţile  lăuntrice ale omului spre a-1 îndumnezei; de asemenea, exemplifică timpul 

instruirii cu cel al sădirii pomilor, timp cerut de firea lucrurilor, pleacă totdeauna de la 

noţiunile cunoscute spre cele necunoscute, de la cele concrete spre cele abstracte, 

îmbinând sensul literar cu cel alegoric şi făcând mereu apel la funcţiunile gândirii, ale 

voinţei şi ale simţirii. Aşa făcând, Sfântul Ciril se acomodează gradului de dezvoltare 

psiho-somatică a catehumenilor săi, reuşind să trezească în sufletele lor plăcutul fenomen 

al emoţiei creştine de luminare şi întărire, atât prin efort intelectual, cât şi prin rezonanţa 

afectivă, prin care uşura înţelegerea şi pătrunderea cunoştinţelor expuse. 

Principiul intuiţiei 

Sfântul Ciril folosea interesante mijloace intuitive, prin prezentarea unor realităţi 

din natura înconjurătoare, considerând că vederea acordă mai multa crezare decat auzul, 

precum şi prin povestirea plastica, vie,  interesantă. 

De exemplu, viaţa bogată în fapte bune este asemănată cu viţa cea roditoare; cel 

rău este asemănat cu via fară de rod şi cu smochinul neroditor (Mc 11,13-20), despre 

cunoaşterea lui Dumnezeu zice: „Dacă nu putem să bem tot fluviul, oare să nu luăm cu 

măsură nici atâta apă de cât avem nevoie? Sau dacă nu putem mânca toate fructele din 

grădina în care am intrat, să nu gustăm nici una din ele?26 Cu privire la Învierea 

Domnului, spune că Acela care a zidit lumea din nimic este în putere a învia din morţi; 

prefacerea Sfintelor Daruri în Trupul şi Sângele Domnului o leagă de minunea prefacerii 

apei în vin, de la nunta din Cana cea din Galileia. Iar pentru înţelegerea tuturor el cere 

pocăinţă şi rugăciune, două mijloace prin care intuiţia este lucrătoare. 

Principiul interesului învăţământului 

Cunoscând că învăţământul trebuie să fie necesar, plăcut, dar, mai ales interesant, 

spre a trezi sufletul la activitate,  Sfântul Ciril anunţa dinainte că mai sunt multe alte 

adevăruri trebuitoare, nedescoperite încă, pe care însă le va descoperi la întâlnirile care 

vor urma. De asemenea chiar prezintă tematica următoarei cateheze. Forma 

învăţământului său s-a dovedit a fi bună. Ea a trezit în sufletele ascultătorilor conştiiinţa 

şi năzuinţa de a înainta în cunoştinţe folositoare şi în urcuşul spiritual .  

                                                           
26 Sfântul Ciril al Ierusalimului, Cateheza a VI-a, Partea I. 153. 
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Principiul activităţii 

Folosind acest principiu Sfântul Ciril caută să-i formeze pe catehumeni ca 

persoane active, care nu aşteaptă totul de-a gata, ci lucrează ei înşişi pentru a dobândii 

bunurile mântuitoare. El însuşi, pedagogul, recunoaşte că nu le poate prezenta toate 

cunoştinţele necesare, acestea fiind foarte multe, dar că ei, catehumenii, sunt datori să le 

caute. Mâinile lor să fie pregătite nu doar spre a lua, ci şi gata de lucru. Iată cum îi 

îndemna: „ai auzit că a fost răstignit, se cade să cercetezi cum acest adevăr a fost 

consemnat în scris (...) ai auzit că a înviat, trebuie să vezi dacă nu cumva ne batem joc de 

tine învăţăndu-te acestea"27. 

Principiul  educaţional 

Învăţământul Sfântului Ciril urmărea nu numai cultivarea memoriei, ci şi educaţia 

omului, formarea caracterului integru, un caracter religios-moral-social. Graţie acestui 

principiu, Sfântul Ciril a căutat aşezarea dintru început în catehumeni a unei conştiinţe 

curate dezbrăcate de obiceiurile vechi, păgâneşti, îmbrăcate în evlavia creştină şi-n toate 

virtuţile cuprinse de spiritul Evangheliei. Creştinul care nu vorbeşte lucruri nefolositoare, 

nu bârfeşte, nu ascultă clevetirile, ci lucrează cele plăcute lui Dumnezeu şi de folos între 

oameni, acela este creştinul care şi-a însuşit adevăratul sens al învăţământului catehetic28. 

Principiul repetiţiei sau al fixării 

Experienţa i-a făcut cunoscut Sfântului Ciril adevărul că prin repetarea unor 

noţiuni sau a unui principiu din partea educatorului se aprofundează şi se asimilează mai 

temeinic acestea de către catehumeni. Este, de asemenea, evidentă repetarea nevoii de a 

participa la cateheze, pentru că prin ele se dobândesc cunoştinţele necesare în lupta 

împotriva ereziilor. Sfântul Ciril consideră că înaintea prezentării Simbolului de Credinţă 

trebuie să se repete cunoştinţele trebuitoare înţelegerii acestei mărturisiri de credinţă, 

prezentate în Crezul Apostolic, foarte succint şi concis. În fine, pentru memorarea unor 

învăţături deosebite, cât şi a rugăciunilor, el foloseşte principiul repetiţiei sau al fixării. 

Principiul ecleziologic 

Învăţământul Sfântului Ciril se desfăşoară în biserică. Prin această modalitate se 

căuta legarea catehumenilor de biserică. Biserica era simţită ca o corabie a mântuirii, dar 

şi ca mireasa lui Cristos şi în fine, se simţeau în ea ca un adevărat trup tainic al lui 

Cristos, în care fiecare era un mădular mic, dar unic şi trebuitor. Sfântul Ciril accentuează 

                                                           
27 Idem, Procateheza,9. Partea I. 45;17, p. 55. 
28 Sfântul Ciril al Ierusalimului, Cate heze.5. Partea I 62. 
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caracterul universal al Bisericii, care doreşte să cuprindă pe toţi oamenii. Pentru aceasta 

el foloseşte argumentarea Vechiului Testament (Lv 8,3; D t4,10). 

Principiul cristocentric 

Centrul în jurul căruia gravitează toate catehezele sale, este Domnul Isus Cristos în 

relaţie cu iconomia Sfintei Treimi. Consacră activităţii Mântuitorului nu mai puţin decât 

şase din catehezele sale (X-XV). Nu-i mai puţin  adevărat că  şi în celelalte cateheze 

accentul pe iconomia divină în Cristos prin Sfântul Spirit este evident. Dintru început, în 

Cateheza I-a, el îl prezintă pe Isus ca pe Mântuitorul adevărat, al celor pregătiţi spre 

iluminare. Prezentarea Domnului Cristos o face în aşa fel încât fiecare era convins că El, 

Cristosul: „nu era un om de rând, care a murit pentru noi. Nu era o oaie necuvântătoare. 

Nu era înger, ci Dumnezeu întrupat. Nu era atât de mare nelegiuirea păcătoşilor, pe cât de 

mare era dreptatea Celui care a murit pentru păcătoşi"29; de asemenea: "El este centrul 

vieţii noastre, prezis de prooroci, în El toate s-au împlinit. Cristos este tuturor folositor: 

pentru cine are nevoie de bucurie. El este viţa de vie, pentru cine are nevoie de iertare, El 

este usa, pentru cine are nevoie de rugăciuni. El este Arhiereul mijlocitor, pentru cel 

păcătos, El este mielul de jertfă. El se face tuturor de toate, dar prin fire rămâne ceea ce 

este”30. 

Prin activitatea sa  catehetică, deosebită, Sfântul Ciril caută convertirea integrală a 

sufletelor catehizate, modelarea lor dupa principiile evanghelice, pentru a deveni capabili 

de a evita orice tentaţie spre păcat şi de a trăi viaţa în Cristos, la nivelul descris de Sfântul 

Apostol Paul, care zice: Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Cristos? Necazul sau 

strîmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau 

sabia? (…) sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici 

cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înalţimea, nici adâncul şi nici o altă 

făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Cristos 

Isus, Domnul nostru (Rom 8,35-39). 

 

 

Sfântul Atanasie cel Mare 

La fel ca şi Sfântul Ciril, Sfântul Atanasie cel Mare are oportunitatea de a participa 

la Conciliul Ecumenic de la Niceea din 325, când împaratul Constantin a convocat 

                                                           
29 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze.5. Partea a II-a. XIII. 33.  349. 
30 Idem. Partea I. X. 5.  227. 
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prelaţii Bisericii, pentru a stabilii adevărul de credinţa cu privire la divinitatea Lui Isus 

Cristos, deoarece atunci Biserica se confrunta cu erezia arianismului, care nega 

divinitatea Lui Isus. Sfântul Atanasie iese în evidenţă şi se impune cu o terminologie 

valabila si azi. Este vorba de termenul cosubstantial sau de-o fiinţă, terminologie aprobată 

de Sfântul Conciliu, care a înlăturat erezia, a așezat pacea în Biserică şi l-a evidenţiat pe 

Sfântul Atanasie ca pe un profund gânditor al celor dumnezeieşti. 

Învăţătura Sfântului Atanasie are la bază metodele: corespondenţa, bunele relaţii şi 

sinoadele. 

Corespondenţa, îi ţinea loc de conversaţie directă. Prin ea el urmărea să păzească 

pe cei ce nu căzuseră în erezie şi să readucă la dreapta credinţă pe cei care se 

îndepărtaseră de ea. Episcopilor africani din Egipt şi Libia le scrie între altele "Nimic să 

nu ne înduplece a ne despărţi de dragostea lui Cristos, chiar dacă ereticii ne-ar ameninţa 

cu moartea. Noi nu suntem arieni. Noi suntem creştini (...). Fiţi tari în credinţa pe care 

Părinţii de la Niceea au mărturisit-o; apăraţi-o cu bucurie şi curaj şi încredere tare; fiţi 

tuturor pildă şi arătaţi tuturor că acum trebuie să ne luptăm pentru adevăr"31.  'Epistole 

asemănătoare trimite şi Bisericii din Antiohia. 

Relaţiile cu reprezentanţii bisericeşti este o metoda eficace pe care Sfântul 

Atanasie o foloseşte pentru refacerea unităţii bisericeşti. El întreţine relaţii frăţeşti şi cu 

episcopii din Răsărit şi cu cei din Apus. Şi acest mod de lucru s-a dovedit de folos, mai 

ales atunci când a petrecut în exil şi a fost primit cu dragoste la Treveri, de către Sfântul 

Maxim, iar la Roma la fel, de Episcopul luliu. Istoricul Sozomen scria despre ei: 

"Episcopul Romei şi toţi episcopii din Apus priveau lucrul acesta (exilul său) ca o 

violenţă contra lor înşişi, căci ei rămăseseră statornici în credinţa Conciliului de la 

Niceea, pe care o primiseră de la început. Când a venit Atanasie la ei, îl primiră cu 

bunătate şi se însărcinară a-i face dreptate”32. Sfântul Vasile cel Mare, cu care, de 

asemenea, întreţinea legături apropiate, îi scrie, prin anul 370,: "După puţina mea 

cunoştinţă despre starea lucrurilor, mi se pare că se poate da ajutor Bisericii numai pe o 

cale: dacă şi episcopii apuseni vor lucra împreună cu noi. Căci dacă ei ar vroi să transmită 

şi asupra Bisericilor din părţile noastre zelul ce-1 întrebuinţează asupra  unuia sau doi, 

atunci desigur vor fi foarte folositori pentru unirea tuturor (...). Dar cine poate realiza 

scopul acesta afară de tine? (...) Cine se bucură de mai mare cinste în faţa întregului 

Apus, decât capul tău cel cărunt şi cuvios? (…) . Roagă-te Domnului pentru harul de a 

trimite Bisericilor un semn al păcii!33.  La rândul său, Sfântul Atanasie trimite Sfântului 

                                                           
31 Sfântul Atanasie, Epistola encyclical  ad episcopi Aegvpy et Lybiae, nr. 20, in P.G.XXV, 585. 
32 Sozomen, Istoria Bisericească,  trad. Mitru I. Gheorghian. III. 2, 88. 
33 Sfântul Vasile cel Mare, Epistole, 516. 
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Vasile pe preotul Petru, iar Sfântul Vasile îi trimite la rându-i pe diaconul Doroftei, care, 

povăţuit de Sfântul Atanasie, va avea misiunea de a merge la Roma, spre a interveni 

pentru ajutorul necesar. 

Sinoadele locale erau organizate de Sfântul Atanasie pentru fundamentarea 

învăţăturii creştine. Sfăntul Atanasie se luptă nu cu păgânătatea, nici cu ignoranţa, ci cu 

creştinii intelectuali şi eretici. Drept urmare foloseşte o metodologie adecvată, prin care 

este mereu cu un pas înaintea adversarilor credinţei, măcar că era de multe ori, trupeşte 

departe de ei.  

Astfel pentru catehetul de pretutindeni şi din toate timpurile, Sfântul Atanasie 

rămâne mereu actual, care dă exemplu de activitate didactică, misionară şi ecumenică, 

pentru apărarea dreptei credinţe. 

 

3.3. Şcolile catehetice în răsărit 

Şcolile mai însemnate sunt: 

-şcoala  din Alexandria 

-şcoala din Cezareea Palestinei 

-şcoaladin Antiohia Siriei 

-şcoala din Ierusalim 

-şcoala  din Capadocia 

-şcoala din Edesa 

Şcoala catehetică apuseană 

 În Apus şcoala catehetică nu se leagă atat de centre civile cât de numele unor 

părinţi bisericeşti reprezentativi. De exemplu, în Cartagena, pe coastele mediteraniene ale 

Africii, funcţiona şcoala ce avea cateheţi de seama: pe Tertulian, Sfântul Ciprian şi 

Sfântul Augustin. La Hippona se afla reşedinţa episcopală a Sfântului Augustin, titanul 

părinte apusean, care a dat, pentru multe secole, imbold vieţii bisericeştii apusene. 

Din cele expuse rezultă cum în şcolile catehetice patristice factorul important era 

catehetul. El dădea strălucire unui centru catehetic. El mijlocea încrederea cetehumenilor, 

într-o vreme cu viaţă creştină adesea tulburată. Catehetul a fost un trăitor în Cristos şi a 
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căutat să formeze caractere creştine. Din viaţa în Cristos s-a născut neîncetat viaţa nouă 

în Cristos. Aceasta a fost şi rămâne scopul suprem al adevăratei catehizări creştine: 

formarea de caractere creştine prin trezirea şi dezvoltarea vieţii în Cristos. 

 Şcolile mănăstireşti 

Odată cu organizarea vieţii monahale, prin sec. al IV-lea, iau fiinţă şi şcolile 

mănăstireşti. Este un timp propice dezvoltării cultural – religioase. Persecuţiile au încetat, 

credinţa religioasă se statornicea în formule concise şi concrete, cât mai simple, dar şi 

profunde, spre a fi accesibile tuturor şi în acelaşi timp spre a cuprinde esenţa învăţăturii 

evanghelice. În acest  context se organizează monahismul, ca o formă de viată şi de 

educaţie religioasă. Cuvântul nu-i fără substrat, ci dimpotrivă se va dovedi, că o dată cu 

încetarea catehumenatului, mănăstirile vor fi focarele de cultură şi civilizaţie creştină, 

pentru întregul Ev Mediu. 

Concret, în Răsărit viaţa monahală va fi organizată pentru început de mari 

vieţuitori: Paul din Teba (341), Antonie cel Mare (356) şi Pahomie, acestora le vor urma 

Sfântul Vasile cel Mare, adesea în sfat cu Sfântul Grigorie de Nazianz. Mai târziu Sfântul 

Ioan Casian. 

Şcolile mănăstireşti erau rânduite cu internate având în acelaşi timp şi discipoli din 

afară, care studiau doctrina şi viaţa creştină, fără dorinţa de a îmbrăţişa viaţa monahală. 

Aceştia, după împlinirea vremii de şcoală, reveneau în societate. Cei interni erau 

mai ales cei care doreau să se dedice vieţuirii monahale. Acest tip de şcolarizare s-a 

menţinut până târziu, în Biserica Răsăriteană. 

În Apus şcolile mănăstireşti iau fiinţă odată cu ordinele monahale. Întemeietorul 

lor este Benedict de Nursia care înfiinţează ordinul monahal al "Benedictinilor", în anul 

529, pe lângă mănăstirea de le "Monte-Cassino" Italia. Odată începutul fiind făcut, şcolile 

mănăstireşti se vor înmulţi. 

Materialul didactic se compunea din Sfânta Scriptură, scrieri ale părinţilor 

Bisericii, cărţile de slujbă, dar şi scrierile "încreştinate" ale unor filosofi antici precum 

Platon, Aristotel, etc. 

În Răsărit, limba de predare era îndeosebi greaca, iar în Apus era, prin excelenţă, 

latina. Metoda obişnuită era "memorarea" mai cu seamă în Apus. 

 Şcolile parohiale 
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Foarte mulţi călugări, mai ales în Apus, au ajuns preoţi la parohii atât în mediu 

urban cât şi rural. Ei au înfinţat pe lângă biserici, şcoli parohiale. În aceste şcoli se citea 

din cărţile de ritual, se memora "Simbolul de Credinţă", "Tatăl nostru", "Cele zece 

porunci" şi se făcea cântare religioasă. 

Cateheza din perioada patristică se adresa de obicei oamenilor maturi, nebotezaţi, 

care doreau să intre în rândul credincioşilor creştini, ca membri ai Bisericii.  După această 

perioadă, cei catehizaţi au început să fie copii botezaţi. Aşa că aspectul şi conţinutul 

catehizării se transforma, potrivit cerinţelor vremii. 

În Apus cât şi în Răsărit, copii primeau cele dintâi cunoştinţe religioase în casa 

părintească. Familia a fost cea dintâi şcoală. Parinţii, dar mai ales bunicii îndrumau primii 

paşi ai copiilor spre Biserică, spre calea Domnului. 

Pentru vârsta adolescenţei şi a maturităţii se pregateau tinerii în vederea căsătoriei. 

Pentru a putea primi sacramentul căsătoriei, tinerii trebuiau să cunoască elemente 

importante ale credinţei creştine, ca având copii să-i poată creşte cu frică de Dumnezeu. 

Aşadar ei frecventau Biserica, chiar şi casa parohială, pentru a fi instruiţi în vederea 

căsătoriei. Se mai păstrează acest obicei şi azi în multe locuri. Clerul se îngrijea ca 

părinţii şi naşii să-şi îndeplinească datoria faţă de copii, faţă de fini, când aceştia se 

apropiau de vârsta mărturisirii şi a primirii Sfintei Împărtăşanii, şi de vârsta confirmării. 

În secolul al-IX-lea, învăţământul catehetic ia avânt prin grija deosebită pe care i-o 

acorda împaratul Carol cel Mare (768-814), în anul 800, Papa Leon al-III-lea îl 

încoronează împărat al Occidentului.34 Acesta şi-a propus să organizeze un învăţământ 

religios general. El introduce chiar şi obligativitatea învăţământului. Legile şi dispoziţiile 

date  de Carol cel Mare au avut rezultate bune. 

Învăţământul religios se centreaza în jurul Sfintei  Mărturisiri. Cele mai vechi 

documente filologice germane, din secolele  VIII-IX, vorbesc despre aceasta.35  În acest 

timp apar scrierile catehetice: Cartea mărturisirii şi Oglinda mărturisirii. 

Acestea tratează cu precădere cele zece porunci, despre păcate, pregătirea pentru 

spovedanie şi Prima Împărtăşanie. Rolul acestor scrieri sunt demonstrate de tradiţia 

Bisericii Romano-Catolică, potrivit căreia şi azi se face o pregătire speciala a copiilor şi a 

tinetilor. 

                                                           
34 M. D. Popa, C. Horia Matei, Mica enciclopedie de Istorie universală, Bucureşti, 1988, 519. 
35 Ibidem 
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Partea covârşitoare a învăţăturii nu s-a transmis prin scrieri, ci prin viu grai. De 

asemenea, s-au folosit şi alte mijloace accesibile masei largi de credincioşi, cum ar fi 

tablele mari de lemn aşezate în biserici, şcoli, spitale. Pe aceste table erau scrise 

poruncile, opreliştile şi rugăciunile importante. Dar cum cei mai mulţi nu ştiau carte, la 

slujbele divine se repetau crezul, poruncile, virtuţile, păcatele şi se străduiau creştinii a le 

rosti acasă dimineaţa şi seara, de unde este prezent, până astăzi, acest obicei şi la noi. 

Alt mijloc adecvat catehizării era pictura, o biblie în imagini; şi chiar şi teatrul, 

care reprezenta îndeosebi scene legate de întruparea Domnului. Cu timpul se întocmesc 

cărţi speciale, destinate catehizării. Ele se vor numi "catehisme". 

Biserica românească a fost mereu o adevărată şcoală a poporului nostru. Aşa au 

simţit-o generaţii după generaţii, credincioşii ei. Iar mai târziu este mărturisită astfel de 

cărţile catehetice apărute prin strădania vrednicilor ei slujitori. 

Religia se  predă  în şcoală, iar pentru pregătirea preoţilor se vor înfiinţa seminarii 

şi academii de teologie. Menţionăm doar că la sfârşitul sec. al XlX-lea şi începutul sec al 

XX-lea, învăţământul religios devine obligatoriu în toate şcolile statului şi că sub patronaj 

bisericesc funcţionau "şcoli confesionale" şi "şcoli medii". 

La începutul secolului XX,  didactica şi pedagogia laică realizaseră progrese. Azi 

învățământul și educația trebuie să se bazeze pe principiile doctrinei catolice;profesorii să 

se remarce prin doctrina dreaptă și prin viață morală. 

Învățătura și educația religioasă catolică date în orice școală sau transmise prin 

diferite instrumente de comunicare socială depind de autoritatea Bisericii; este de datoria 

Conferinței Episcopilor să dea norme generale cu privire la această sferă de activitate, iar 

datoria Episcopului diecezan este de a o organiza și de a o supraveghea.36 

 

3.4. Scopul şi rolul catehezei 

Studiul Cateheticii nu este nici prea uşor, nici prea greu şi imposibil, ci frumos, 

ideal, pasionant şi plin de actualitate, sub raportul cerinţelor sufleteşti ale oamenilor, ca şi 

al spiritului de fond al Bisericii. Misiunea Bisericii, ca şi a mijloacelor sale de acţiune 

este veşnică, ca şi întemeietorul ei, Domnul Isus Cristos, care este acelaşi , precum scria 

şi Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către evrei: Isus Cristos şi ieri şi astăzi şi în veci 

este acelaşi  (Evr 13,8). 

                                                           
36 Isidor Martinca, Dreptul Canonic, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005. Pag.272 
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 După Sfântul Botez şi celelalte Sfinte Sacramente, ca mijloace de mântuire, 

cateheza se sprijină pe respectarea modului conştiincios cum instruim sufletele, cum am 

făcut să se înţeleagă Sfânta Scriptură, cum le-am îndrumat şi întărit în credinţă, cum le-

am înrourat sufletele cu lumina Evangheliei, cum am făcut să se aprindă în ele virtuţile 

morale creştine spre a putea odrăsli fapte şi acţiuni, vrednice de sufletele, care prin 

Sacramentul Sfântului Botez se îmbracă cu Cristos (Gal, 3,27). Iată de ce prima acţiune a 

Sfinţilor Apostoli, la 10 zile după înălţarea Domnului Isus Cristos la ceruri, după 

coborârea Sfântului Spirit, în Duminica Rusaliillor - a fost aceea de a împlini voinţa  

Domnului Cristos, de a învăţa, de a propovădui Evanghelia,  de a pregăti ucenici, spre a-i 

putea boteza şi a-i face vrednici purtători ai numelui lui Cristos, întru care se botează şi se 

îmbracă în toată fiinţa. Cel ce istoriseşte această primă acţiune a Sfinţilor Apostoli, este 

Sfântul Evanghelist Luca, în cartea Faptele Apostolilor, unde ne relatează înflăcărata 

cateheza a celui mai în vârstă ucenic al Domnului, Sfântul Apostol Petru, după care 

urmează rodul catehezei: Dar ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către 

Petru şi către ceilalţi apostoli: Ce să facem, bărbaţi fraţi? Iar Petru a zis către ei: 

Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Isus Cristos, spre iertarea 

păcatelor şi veţi lua darul Sfântului Spirit; Căci pentru voi este făgăduinţa şi pentru copii 

voştri şi pentru toţi cei de departe, pe oricâţi va chema Domnul Dumnezeul nostru... Deci 

primind ei cu dragoste cuvântul lui, s-au botezat şi s-au adăugat în ziua aceea ca la 3000 

de suflete. Şi erau stăruind în învăţătura apostolilor şi în tovărăşie şi în frângerea pâinii 

şi în rugăciuni... şi în toate zilele aşteptând cu un singur cuget în templu şi cu bunătatea 

inimii, lăundând pe Dumnezeu şi având har la Dumnezeu (Fapte 2,37-46). 

 Frumuseţea studiului Cateheticii stă în primul rând, în preocuparea şi pasiunea de 

a împărtăşi cele necesare mântuirii tuturor sufletelor, în măsura de a face, nu teologi, ci 

buni creştini practicanţi, conştienţi de ceea ce mărturisesc şi trăitori ai unei frumoase 

vieţuiri creştine. Fiindcă, într-adevăr, Catehetica ne îndrumă  prin educaţia creştină 

propriu-zisă a sufletelor în imprimarea chipului lui Cristos în sufletul omului, spre a-1 

face omul lui Cristos, creştinul adevărat cu credinţă conştientă, cu mărturisire din 

convingere, cu viaţă evlavioasă şi plină de roadele faptelor bune. Misiunea Cateheticii de 

a imprima chipul lui Cristos în suflete, este mai grea decât a pictorilor ce lucrează pe 

pânză, precum şi decât aceea a sculptorilor, ce lucrează în lemn şi în piatră. Este mai greu 

să-1 imprimi pe Domnul Isus Cristos cu chipul cel viu şi plin de viaţă dumnezeiască, în 

alte vieţi de oameni, de buni creştini, decât să schiţezi cu penelul pe pânza rece a 

tabloului. Dar este cu adevărat nobilă şi superioară misiunea pentru acel ce se dedică 

practic o viaţă întreagă pentru a ridica sufletul şi viaţa umană până la Domnul Isus 

Cristos şi a-1 reda vieţii sociale ca adevărat bun creştin. 
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 De aceea Catehetica impune preotului catehet şi dascălului de religie şi ştiinţa 

teologică dar şi tehnică pedagogică creştină. Marele nostru părinte bisericesc, Sfântul 

Grigore de Nazianz, când privea frumuseţea misiunii preotului, în tratatul său despre 

preoţie, îl vede pe preot în această strădanie, de a imprima sufletului omenesc elanul 

sublim, care îl înalţă cu sufletul până la Dumnezeu, pentru a-i reda strălucirea când se 

întunecă, de a o restabili dacă ea începe să se şteargă, de a-i pregăti sălaş lui Isus Cristos 

prin puterea Spiritului Sfânt. Justificat de aceste preocupări ale menirii preotului ca 

educator de suflete, Sfântul Grigore de Nazianz preamăreşte într-un cadru măreţ nobleţea 

preoţiei, tocmai în această misiune, de a educa pe om - fiinţa cea mai deosebită şi mai 

complicată, misiune care comportă tehnica tehnicilor şi ştiinţa ştiinţelor. 

 Aşadar, Catehetica este studiul teologic practic, ce face legătura firească între 

ştiinţa teologică pură, din largul orizont al cunoştinţelor teoretice şi tehnica metodei, ori a 

artei, de a educa sufletul omenesc, punându-1 în contact cu elementele revelate şi 

modelul desăvârşit, Domnul Isus Cristos, Pedagogul desăvârşit, Dascălul neântrecut, 

Mântuitorul care s-a jerfit pentru toţi din dragoste şi deci Îndrumătorul desăvârşit (Mt 

23,8-10), spre a-1 transforma pe om şi a-1 reda vieţii creştine, în puritatea în care 1-a 

creat Dumnezeu dintru început. Iată de ce Catehetica are menirea de a transmite 

adevărurilor revelate prin Sfânta Scriptură şi studiul ei nu rămâne numai la simpla 

instruire, ci trece la acţiunea de a transforma fiinţa umană după voinţa lui Dumnezeu. 

Efectul catehezei nu este memorarea de noţiuni abstracte, ci fapte, acţiuni. Acesta este 

însuşi motivul care-1 face pe Sfântul Ioan Hrisostom să aştepte de la catehezele rostite nu 

simple memorizări, ci fructe, roade. Căci vorbirea nu este numai pentru a fi auzită ci ca să 

se arate prin acţiuni ce s-au săvârşit. Fiindcă examenul cel mai mare nu se dă faţă de 

catehet, ci faţă de Dumnezeu însuşi, care cunoaşte tainele inimii omului, de aceea, 

cuvântarea de acest gen cu scop bine precizat, poartă numele de cateheză, întrucât ea are 

acel ecou, care disciplinează interiorul gândirii şi conştiinţa omului, chiar când catehetul 

nu mai este de faţă. Cateheza are acel rol minunat, ca în aceeaşi zi să se poată arunca 

sămânţa în suflet şi să se treacă şi la secerişul roadelor. Dar pentru a semăna seminţele 

Evangheliei, trebuie să le ai oricând la îndemână, iar pentru a răsări, a creşte frumos şi a 

rodi trebuie să pregăteşti cu multă grijă ogorul de semănat. 

 O adâncire treptată a problemelor catehetice este necesară pe de o parte, pentru a 

convinge de importanţa şi actualitatea cateheticii, iar pe de altă parte pentru a croi brazdă 

nouă şi adâncă în suflete, spre desţelenirea ogorului, scoaterea pirului neştiinţei şi al 

inerţiei şi semănarea în sufletul credincioşilor a seminţelor Evangheliei Domnului 

Cristos, din care au răsărit în trecut mlădiţele şi ramurile cele mai rodnice şi cele mai 

curate flori ale creştinismului. 
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 Una din preocupările ştiinţifice ale Cateheticii a fost, este şi rămâne desăvârşirea 

vieţii religios morale, creştine în individualitatea creştinismului şi deci al comunităţii 

Bisericii creştine. 

 Scopul suprem al cateheticii ne este înfăţişat de însuşi Domnul Isus Cristos în 

predica de pe munte, la începutul activităţii Sale: Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl 

vostru Cel  ceresc desăvârşit este (Mt 5,48). Acesta este scopul Domnului Cristos. După 

cum restul predicii de pe munte din capitolele următoare completează idealul de pietate, 

de rugăciune, de desăvârşire al întregii vieţi religioase morale, încât se mirau mulţimile 

de învăţătura Lui: Că îi învăţa pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învăţau 

cărturarii lor.  (Mt 7,29) 

 Desăvârşirea vieţii credincioşilor este suprema temă pusă de Domnul Cristos în 

rugăciunea Sa către Tatăl, în care se roagă pentru Sine, pentru ucenici şi pentru toţi 

credincioşii: Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru  cei ce vor crede în Mine, 

prin cuvântul lor,ca toţi să fie una după cum Tu, Parinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa 

şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. (In 17,20-21) 

 Această desăvârşire a credincioşilor, dorită de Domnul Isus Cristos, a fost 

propovăduită şi aplicată de Sfinţii Apostoli, care-şi făcuseră ucenicia de trei ani lângă 

Domnul devenind nu numai fideli ucenici ai Săi, dar stăruind în aceeaşi măsură de a face 

ucenici ai Domnului Cristos, precum le poruncise înainte de înălţarea Sa la ceruri. 

Această strădanie a Sfinţilor Apostoli o desprindem şi din activitatea lor scrisă şi anume 

din Epistolele trimise diferitelor comunităţi creştine. Astfel, citim la începutul Epistolei a 

II-a a Sfântului Apostol Petru: Har vouă şi pacea să se înmulţească în cunoaşterea lui 

Dumnezeu şi a lui Isus Domnul nostru. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele 

ce sunt spre viaţă şi spre bună cucernicie, făcându-ne să cunoaştem pe Cel ce ne-a 

chemat prin slava şi prin puterea Sa. Prin care El ne-a hărăzit mari şi preţioase 

făgăduinţe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi dumnezeieştii firi, scăpând de stricăciunea 

poftei celei din lume. Pentru aceasta, puneţi şi din partea voastră toată sârguinţa şi 

adăugaţi la credinţa voastră: fapta bună, iar la fapta bună: cunoştinţa, la cunoştinţă: 

înfrânarea; la înfrânare: răbdarea; la răbdare: evlavia; la evlavie: iubirea frăţească, iar 

la iubirea frăţească: dragostea. Căci dacă  aceste lucruri sunt în voi şi tot sporesc, ele nu 

vă vor lăsa, nici trândăvi, nici fără roade în cunoaşterea Domnului nostru Isus Cristos (2 

Pt , 1, 2-8). 

 Problema cunoaşterii Domnului Cristos nu se opreşte la noţiuni teoretice 

memorate, la simple informaţii, ci încadrează trăirea credinţei, a răbdării, a înfrânării, a 

evlaviei, a iubirii frăţeşti, a dragostei, a tuturor virtuţilor teologice şi a tuturor virtuţilor 
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morale creştine. Aceeaşi problemă a cunoaşterii Domnului Cristos o pune Sfântul 

Apostol Pavel, rostind în Epistola către creştinii din Efes: Spre desăvârşirea sfinţilor, la 

lucrul slujirii, la zidirea Trupului lui Cristos, până vom ajunge toţi la unitatea credinţei 

şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei 

deplinătăţii lui Cristos. Ca să nu mai fim copii, duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo 

de orice vânt al învăţăturii, prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor, spre 

uneltirea rătăcirii, ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El, Care 

este capul- Cristos (Ef 4,12-15). 

 Numele de creştin l-au luat mai târziu acei ucenici credincioşi, ce s-au străduit în 

râvna sfătuirii şi exemplificării Sfinţilor Apostoli, precum aflăm în cartea Faptele 

Apostolilor, că după ce l-au adus pe Sfântul Apostol Pavel în Antiohia, a fost un an 

deplin de s-au adunat ei în biserică şi au învăţat mulţime multă. Deci, numai aceia care au 

fost cu adevărat ucenici în învăţătură şi în trăire de viaţă creştină s-au putut bucura, de 

numele de creştin. O exercitare laborioasă, cu profundă credinţă şi voinţă îi anima pe cei 

convertiţi la creştinism, precum le scria creştinilor din Efes Sfântul Apostol Paul, din 

închisoarea în care le scrie că era legat în lanţuri (cf. Ef 6,14-20). 

 Punând la inimă asemenea îndrumări apostolice şi convinşi fiind că Sfinţii 

Apostoli nu numai că-i sfătuiau, dar ei înşişi prin privaţiunile lor de la favorurile lumii 

acesteia, pecetluind cu jertfa vieţii apostolatul lor, creştinii din toate comuntăţile vremii 

trăiau o viaţă evanghelică exemplară, înfăţişată prin descrierea martorilor oculari ai 

vremii, nouă celor din contemporaneitate. 

 Privind retrospectiv ansamblul pregătirii unei asemenea vieţi de creştini, 

întrevedem fidelul ecou în inimi, în suflete şi în viaţă, al învăţăturilor, pe care Domnul 

Isus Cristos le-a dat în predica de pe munte, în dorinţa desăvârşirii omului aşa precum au 

fost transmise prin cuvânt şi exemplu de Sfinţii Apostoli, spre a crea ucenici în vederea 

botezării celor vrednici. O asemenea viaţă creştină includea în sine trăirea virtuţilor 

teologice şi morale creştine, în cadrul moralităţii individuale şi colective sociale, o stare 

de evalvie sinceră, de puritate religioasă, spirituală, conştiinţa morală pentru poruncile 

Domnului Cristos revelate în Sfânta Scriptură, credinţa,speranţa şi dragostea în examneul 

suprem al judecăţii celei din urmă. 

 Creştinii credeau cu adevărat în Dumnezeu, nădăjduiau în viaţa viitoare, îl iubeau 

pe Dumnezeu şi pe aproapele, către care revărsau atitudini de viaţă morală creştină. 

 Toate mărturisirile apologetice de adevăr istoric şi bine verificat ne ajută să 

înţelegem că vestitele şcoli catehetice aveau un program ideal de a lucra, o concepţie 
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înaltă şi valorificau sufletul prin catehizare către înălţimea, adâncimea şi lăţimea staturii 

lui Cristos, după lecţiile Domnului Cristos. 

 Dacă ne întrebăm care este motivul pentru care se punea problema desăvârşirii 

morale, spirituale, religioase şi instructive publice, răspunsul este acela pe care ni-l dau 

toţi marii cateheţi: pregătirea stării sufleteşti şi vieţii morale, pentru a se putea primi prin 

Sfintele Sacramente harul Sfântului Spirit, spre a-şi  da roadele sale binefăcătoare. 

 Astfel, catehizarea adulţilor din primele veacuri creştine, mergând mână în mână 

cu ritualul Sfintelor Sacramente administrate, pune problema scopului final al catehizării 

copiilor, tinerilor şi adulţilor de astăzi, încreştinaţi de prunci. Sfintele Sacramente primite 

din pruncie pun pe măsura creşterii cu vârsta, adâncirea problemei de a fi din ce în ce mai 

vrednici sufleteşte, spre a le păstra darurile Sfântului Spirit fără întinare. Noi mărturisim 

împreună cu Sfântul Apostol Pavel că roada duhului este dragostea, bucuria, pacea, 

îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, cumpătarea (Gal, 

5,22). 

 Măreţul ideal al Cateheticii este de a pregăti ucenici ai Noului Testament pentru 

darurile Sfântului Spirit. Iar acest ideal nu se poate realiza decât printr-o perfectă şi 

continuă catehizare. 

 Observând scopul urmărit de Catehetica şi idealul său măreţ, ne punem o întrebare 

tot atât de importantă: dacă toate preocupările dascălului de religie sau ale preotului sunt 

ori nu realizabile, în ceea ce priveşte terenul de lucru şi anume sufletul omenesc. Oare îi 

este proprie sufletului omenesc capacitatea de a primi aceste modelări, spre a atinge 

idealul desăvârşirii religioase, morale, creştine, pe care şi le-a propus Catehetica? Adică, 

se conturează însăşi problema potenţialului psihologic religios creştin al sufletului 

omenesc. 

 Nu este cazul punerii unei astfel de probleme, când nu numai istoricul Cateheticii 

primelor veacuri creştine, dar când însăşi istoria, privitoare la primele veacuri creştine, 

ne-a prezentat suflete eroice, ce s-au ridicat cu vrednicie la treapta sfinţeniei, vrednice cu 

adevărat de harul lui Dumnezeu în viaţa de aici şi de cununa lui Dumnezeu, dincolo de 

viaţa de pe pământ. Totuşi, problema rămâne pusă, când ne interesezaă evidenţierea şi 

scoaterea în relief a tainelor sufletului omenesc, cu care se pot atinge asemenea înălţimi şi 

se pot realiza bogate şi nesfârşite acţiuni de viaţă superioară creştină, întrucat sufletul este 

„Chipul lui Dumnezeu” în om 
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CONCLUZIE 

 

Parabolele rostite de Isus ucenicilor săi şi celor care îl ascultau nu  pot fi 

comparate cu nici o pildă a altor învăţători; prin conţinutul şi mesajul pe care îl transmit, 

ele sunt unice. Dacă pildele altor învăţători pot fi oarecum separate de autorii lor, 

parabolele lui Isus nu pot fi separate de persoana Sa. A nu-L înţelege pe Isus înseamnă a 

nu-i înţelege parabolele. 

Parabolele apar ca o mijlocire necesară pentru ca raţiunea să se deschidă credinţei, 

în măsura în care credinciosul pătrunde misterul revelat, în aceeaşi măsură va înţelege 

mai mult parabolele. Imaginile folosite în parabole sunt luate din lumea în care a trăit şi a 

învăţat Isus. Folosindu-se de imagini şi evenimente din viaţa cotidiană a omului, Isus nu 

ne comunică noţiuni abstracte, ci prin intermediul realităţilor obişnuite, ne indică 

adevăratul fundament al tuturor lucrurilor.  

În parabolele milostivirii, bucuria tatălui la vederea fiului considerat pierdut este 

comparată de Isus cu bucuria lui Dumnezeu pentru fiecare păcătos care se întoarce. 

Această bucurie este subliniată şi în parabolele oii pierdute şi a drahmei pierdute. Oaia şi 

bănuţul erau pierdute, dar nu erau uitate. Aceasta este nădejdea noastră pentru cei ce sunt 

ai Domnului şi sunt pierduţi: ei sunt pierduţi, dar nu sunt uitaţi. Inima Mântuitorului se 

gândeşte la ei. 

Un gând pe care l-am preluat din conferințele domnului Andrei Pleșu este despre 

statutul creatural. Atunci cănd ești creatură si nu ești Creator, porți chipul lui Dumnezeu 

dar trebuie să te lupți să capeți si asemănarea cu El. Sa luam de exemplu bibliotecile:o 

bibliotecă care se respectă are intotdeauna un spațiu pentru volumele noi care trebuie să 

apară. Așa este și cu ființa creată: are intotdeauna un spațiu de creștere: unii se străduiesc 

să-l acopere, alții consideră că sunt bine așa. Ei bine, acesta este păcatul 

demonic!Creatura care nu ințelege ca identitatea sa este partială si că trebuie să-i adauge 

o supra identitate este instalată in rădăcina păcatului. Perfecțiunea creaturii este un 

orizont si nu un dat, iar cine ia acest orizont ca pe un dat este pierdut. Isus Cristos prin 

toată invătătura Sa in parabole, prin patimirea, Moartea, Invierea si Inalțarea la cer de 

unde L-a rugat pe Tatăl să ne trimită un Mangîietor și astfel, rămînînd cu noi in 

Preasfîntul Sacrament poate, dacă-I permitem sa ducă acest orizont spre desăvarșire 

culminînd cu acea „adormire”,cum a fost la Sfantul Ștefan si nu la moarte.Dacă Isus 

trăieste în om înseamnă ca acesta nu v-a muri ci numai v-a adormi.Iată rolul imaginației 

în viața omului care și crede și gîndește! 
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O altă simbolistică a vorbirii în parabole este dată de un exeget german. Menționez  

că ideea este  preluată tot din conferințele ilustrului Andrei Pleșu. Exegetul neamț și-a 

amintit că in Evul Mediu, in pereții unor catedrale intr-un anumit loc din zidărie  era 

ascunsă o comoară si peste ea era o pictură. Cei care cunoșteau asta știau că dincolo de 

pictură este o comoară iar toți ceilalți vedeau acea pictură ca orice alta.Tot așa se 

întamplă si cu parabolele lui Isus. Pentru cine are întrebarile , pentru cine este gata să 

intre si are demarajul ,ele trimit spre un mesaj; pentru toți ceilalți ele rămîn o simplă 

pictură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

BIBLIOGRAFIE  

 

Biblia, traducere, introduceri și note: pr. Alois Bulai și pr. Eduard Pătrașcu, Editura Spienția, 

Iași, 2020 

VOCABULARUL DE TEOLOGIE BIBLICĂ, Ed. Arhiepiscopia Romano-Catolică, București, 

2001. 

DEX, Dicționarul explicativ al limbii române, Institutul de lingvistică ”Iorgu Iordan”, Ediția a II-

a, București, 1996. 

ANDREI PLESU.,Parabolele lui Isus,Adevarul ca poveste,Humanitas,Bucuresti,2012 

GOURGUES M., Parabolele lui Luca, Din amonte în aval, Sapienția, Iași, 2006. 

JOACHIM J., VASILIOS G., MARKO I. R., NICOLAE S., JEAN-LUC M., CONSTANTIN N., 

Cartea Fiului Risipitor, O Parabolă biblică în șase lecturi pentru omul contemporan, Ed. A II-a, 

Deisis, Sibiu, 2005. 

MAIER M., Parabolele lui Luca, Editura Sapienţia, Iaşi, 2006. 

MAREȘ C., Teme biblice, Editura ARCB, București, 2008. 

MOISESCU V. V., Fiul Risipitor, Istoria Tatălui iubitor, a Fiului pierdut și a Fratelui urâtor, 

Editura Samuel, 200. 

NOUWEN J.M. H., Întoarcerea Fiului Risipitor, Ed. Presa Bună, Iași, 1999. 

PETERCĂ V., Parabolele lui Isus, Iaşi, 1985. 

PETERCĂ V., Curs exegetic despre Psalmi, Iași, 1985. 

STEINHARDT N., Dăruind vei dobândi. Despre milă, Dacia, Cluj-Napoca 2002. 

 WALVOORD F. J. and ZUCK B. R., Comentariu al Noului Testament, Fundaţia E.B.E. 

România şi Editura Multimedia, Arad, 2005. 

 

 

 

Documente papale 

IOAN PAUL AL II-LEA, Dumnezeu bogat în milostivire, Scrisoarea Enciclică, Dives in 

Misericordia, Roma, 1980. 

PAPA FRANCISC, Scrisoarea apostolică către persoanele consecrate cu ocazia Anului Vieții 

Consacrate, 21 noiembrie 2014. 



 

62 
 

                  Numele lui dumnezeu este Milostivire, EdituraTrei, 2016 

                               Predici, Jubileul Milostivirii, 2016.   

                              Audienţe generale, Jubileul Milostivirii, 2016. 

 

Sfinții Părinți ai Bisericii 

SFÂNTUL AUGUSTIN, Confesiuni, Nemira, 2010. 

IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei, LIX, 5, Eibmbor, București, 1994. 

       

 


