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 Ce este o pildă (sau o parabolă)? 

 Ceea ce poate servi drept învățătură; model; 
exemplu; Fapt concret care ilustrează o teză; 

Învățătură expusă în formă alegorică; povestire 
moralizatoare; a vorbi făcând aluzii; a vorbi cu 

subînțelesuri. (DEX) 
 

 În înțeles Biblic: o pildă e o istorisire (narațiune) 
despre lucrurile materiale cu înțeles spiritual.  



 
Scopul pentru care Domnul Isus a spus 

pildele: 
- Pentru cei care credeau că Domnul Isus 

este Hristosul (Mesia); 
- Pentru cei care nu credeau în Dumnezeirea 

Domnului Isus; 
-  Matei 13:10-16 



Mențiuni obiective pentru înțelegea pildelor: 
 1) Pildele Domnului Isus nu sunt niște istorisiri 

izolate. Domnul Isus a spus pildele pentru a 
răspunde la o întrebare sau pentru a face lumină 

într-o anumită situație. 
Luca 10:25-29; Luca 15:1-3 

 
2) Conținutul istorisirilor spuse de Domnul 
Isus sunt pilde (sau parabole) și nu alegorii 

 
3) Pildele trebuie înțelese în contextul culturii 

din Palestina din timpul acela.   



Cea mai importantă sarcină pe care Mântuitorul a  
dat-o ucenicilor când s-a înălțat la cer a fost  

să facă ucenici: 
Matei 28:28-30  

 
   - Credinciosul = un om mântuit, spălat, răscumpărat – 

prin credința în jertfa Domnului Isus 
   - Ucenicul - credinciosul care a intrat în școala 

Domnului Isus, care învață de la El, care este 
devotat și loial Învățătorului, care practică ceea ce-l 
învață Învățătorul; Învățătorul devine Stăpânul lui, 
Domnul Lui.   

 



 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- Mulțimea (la Sărbători); 
- Cei care frecventează mai multe biserici; 

- Congregația (membrii bisericii); 
- Ucenicii;  

 



 
Cinci cerințe pentru adevăratul ucenic: 

            1) Dragoste ne-împărțită  
            2) Angajamet pe viață și moarte 
            3) Socoteli făcute de la început. 
            4) Renunțare totală 
            5) Sfințire totală 
 



 
1) Dragoste ne-împărțită  

   v. 26 ”Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe 
tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii 
săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi 

viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu” 
 

Sane = a prefera deasupra (sau peste celelalte)” 
Matei 10:22,37    



2) Angajamet pe viață și moarte 
v. 27 v. 27 ”Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine 

după Mine, nu poate fi ucenicul Meu” 
Evrei 11:35/a-38  
 Galateni 2:20  



3) Socoteli făcute de la început. 
v. 27 ”Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un 
turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, 

ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească?” 
Fapte 20:24  



 4) Renunțare totală 
v. 31 ”Sau care împărat, când merge să se bată în 

război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se 
sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de 
oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 

douăzeci de mii?” 
v. 33 ”Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă 

de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” 
Evrei 10:31  

Cântarea: ”Lui Isus în întregime dau tot ce este al 
meu”  



 
5) Sfințire totală 

v. 34 ”Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde 
gustul ei de sare, prin ce i se va da înapoi gustul 

acesta?”  
Matei 5:13 

1 Petru 1:15   



 
Cinci cerințe pentru adevăratul 

ucenic: 
1) Dragoste ne-împărțită  

2) Angajamet pe viață și moarte 
3) Socoteli făcute de la început. 

4) Renunțare totală 
5) Sfințire totală 
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