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CUVÂNT AL CELUI ÎNTRE SFIN}I 

P|RINTELUI NOSTRU IOAN GUR| DE AUR 

LA 

ASEMENEA ESTE ÎMP|R|}IA CERURILOR CU O 

S|MÂN}| DE MU{TAR 1

Ce este mai mare decât Împ\r\]ia cerurilor [i ce este mai mic
decât o s\mân]\ de mu[tar? Cum de s-au asem\nat nem\surata Îm-

p\r\]ie a cerurilor cu s\mân]a de mu[tar cea atât u[or de m\surat [i
atât de mic\? Dar, dac\ ne gândim cine este Împ\r\]ia cerurilor [i

cine este s\mân]a de mu[tar, vom g\si c\ foarte bine [i potrivit au
fost asem\nate una cu alta. 

Cine este [a[adar] Împ\r\]ia cerurilor sau, mai bine zis, Hristos?
C\ci despre Sine Însu[i zice: Iat\, împ\r\]ia cerurilor este înl\un-

trul vostru2. Cine este mai mare decât Hristos dup\ dumnezeire?

Este a[a cum se aude proorocul zicând: Acesta este Dumnezeul

nostru [i nu se va socoti altul asemenea Lui. Aflat-a toat\ calea [ti-

in]ei [i a dat-o lui Iacov, sluga Sa, [i lui Israel, cel iubit de El. Dup\

acestea pe p\mânt s-a ar\tat [i cu oamenii împreun\ a locuit.3

Spune despre El [i Isaia, folosind acela[i glas: C\ci ce zice: Ostenit-a

Egiptul [i câ[tigurile Etiopienilor [i b\rba]ii cei înal]i ai Sabeenilor

prin fa]a ta vor trece; [i î]i vor fi ]ie robi, [i în urma ta vor merge

lega]i de mâini [i de picioare [i se vor închina ]ie, [zicând] c\: În tine

este Domnul Dumnezeu [i nu este alt Dumnezeu afar\ de [Dum-

nezeul] T\u. C\ci Tu e[ti Dumnezeu, [i nu [Te] cunoscuser\m,

Dumnezeul lui Israel, Mântuitor.4 Acela[i glas puternic avându-l

[i fericitul Petru, tun\ zicând: Fra]ilor, nu este alt nume, zice, sub

cer, în care trebuie s\ ne mântuim noi.5 {i ce este mai mic decât

Hristos în timpul iconomiei întrup\rii, Care S-a f\cut mai mic [i decât

1 Traducerea a fost f\cut\ dup\ MPG 64 (2062:358): In illud: Simile est regnum

caelorum grano sinapis [Sp.].
2 Lc. 17, 21.
3 Bar. 3, 36-38.
4 Is. 45, 14-15.
5 F. Ap. 4, 12.
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îngerii [i decât oamenii? Ascult\-l pe David, care zice cum s-a f\cut
mai mic decât îngerii: Ce este omul c\-]i aminte[ti de el? Sau fiul

omului c\-l cercetezi pe el? Mic[oratu-l-ai pe el cu pu]in fa]\ de

îngeri.6 Iar c\ acestea le spune despre Hristos ]i-o tâlcuie[te Pavel,

zicând: Pe cel mic[orat cu pu]in fa]\ de îngeri, pe Iisus, Îl vedem,

prin p\timirea mor]ii.7 Astfel c\ [i decât oamenii s-a f\cut mai

mic. C\ci ce zice Isaia? L-am v\zut pe El, [i nu avea nici chip, nici

frumuse]e, ci chipul lui era dispre]uit [i cel din urm\ între to]i fiii

oamenilor.8 {i în Isaia Tat\l [zice] c\tre El: Nu te teme, vierme de

Iacov.9 Apoi, pomenind [i de sfâr[itul acestui fericit, zicea: {i r\-

m\[i]a Ta un vierme.10 C\ci trebuia, a[a cum face un pescar în]e-
lept, s\ înf\[oare acest vierme al trupului în acul str\lucitor al un-

di]ei Dumnezeirii [i s\-l afunde în adâncul vie]ii acesteia [i, în felul
acesta, s\-l prind\ în undi]\ pe balaurul, ca s\ se împlineasc\ cu

adev\rat ceea ce st\ scris în Iov: Vei aduce balaurul în undi]\11?
Deci Asemenea este Împ\r\]ia cerurilor cu o s\mân]\ de mu[tar.
Va zice dar cineva dintre cei care ascult\: Cum Acela[i S-a f\cut [i

împ\r\]ie a cerurilor [i s\mân]\, [cum] [i mare [i mic în ceea ce-L pri-
ve[te? Da, pentru mul]imea milei fa]\ de propria-I f\ptur\ tuturor
toate S-a f\cut, ca pe to]i s\-i câ[tige. Dumnezeu era, a[a cum [i este
[i va fi prin propria-I fire, [i om S-a f\cut pentru mântuirea noastr\.
O, adâncul bog\]iei [i al în]elepciunii [i al cuno[tin]ei lui Dumne-
zeu! Cât sunt de necercetate judec\]ile Lui [i de neumblate c\ile
Lui! 12 O, s\mân]\, prin care s-a n\scut lumea, prin care întunericul s-a
risipit [i Biserica s-a înnoit! 

Aceast\ s\mân]\, pe cruce fiind atârnat\, atât de mare a avut
puterea încât, chiar legat\ fiind, numai cu cuvântul l-a smuls pe
tâlhar de pe lemn [i l-a rostogolit în desf\tarea raiului. Aceast\ s\-
mân]\, fiind împuns\ cu suli]a în coast\, a izvorât b\utura nemu-
ririi celor ce însetau. Aceast\ s\mân]\ de mu[tar, fiind coborât\ de
pe lemn [i pus\ în gr\din\, a acoperit cu ramurile ei toat\ lumea
cea de sub cer. Aceast\ s\mân]\ de mu[tar, fiind pus\ în gr\din\
[i trimi]ându-[i r\d\cinile la iad [i prinzând sufletele de acolo, în

6 Ps. 8, 5-6.
7 Evr. 2, 9
8 Is. 53, 2-3.
9 Is. 41, 14 TM.
10 Is. 14, 11.
11 Iov 40, 25.
12 Rom. 11, 33.
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trei zile le-a dus în cer. Aceast\ s\mân]\ de mu[tar, zdrobit\ fiind pe
lemn, am\rând pe potrivnicul nostru, pe [arpele, l-a omorât, iar ia-
dul, trezindu-l din somn, l-a întors iar\[i spre locul de unde plecase. 

Asemenea este Împ\r\]ia cerurilor cu o s\mân]\ de mu[tar, pe
care, luând-o un om, a sem\nat-o în gr\dina sa.

Seam\n\ aceast\ s\mân]\ de mu[tar în gr\dina sufletului t\u,
ca s\ zici [i tu: Scoal\, vânt de miaz\noapte, [i vino, vânt de mia-

z\zi, sufl\ prin gr\dina mea [i stârni]i miresmele mele.13 Dac\ vei
avea aceast\ s\mân]\ de mu[tar în gr\dina sufletului t\u, î]i va zice [i
]ie proorocul: {i vei fi ca o gr\din\ îmb\tat\ [i ca un izvor c\ruia nu

i-a lipsit ap\14. Dac\ vei avea aceast\ s\mân]\ în gr\dina sufle-

tului t\u [i te vei împ\rt\[i de mirul ei, se va zice [i ]ie: Mireasma

hainelor tale ca mireasma Libanului 15; adic\ mireasma [m\du-

larelor] tale celor trupe[ti ca mireasma Libanului. Gr\din\ încuiat\,

izvor pecetluit [sunt] ml\di]ele tale16. Aceast\ s\mân]\ de mu[tar,

zdrobit\ fiind pe lemn [i aluat f\cându-se, fiind amestecat\ de

c\tre atotpriceputa [i f\r\ de moarte În]elepciune în trei m\suri

de f\in\17, adic\ în suflet [i trup [i duh, toat\ omenirea a dospit-o

întru o singur\ credin]\. O icoan\ a acestei taine este Avraam [i

soa]a acestuia, Sarra, care locuiau în cort sub stejarul din Mam-

vri, [pe care] cu propriile mâini au zugr\vit-o.18 C\ci suntem sili]i,

iubi]ilor, s\ l\s\m pu]in la o parte cuvântul [despre s\mân]\]. Cine

este Avraam, cine Sarra, cine stejarul, cine cortul sau cine turti-

]ele, de ce acolo trei m\suri de f\in\ bun\ [i aici f\in\, este de tre-

buin]\ pentru exactitate s\ p\trundem cu cuvântul [mai departe].
Cine s\ fie Avraam? El se tâlcuie[te p\rinte ales de mul]imi. Cine

s\ fie p\rinte ales, dac\ nu Dumnezeu? Despre Care [s-a spus]: În tot

p\mântul a ie[it vestirea lui [i la marginile lumii cuvintele lui.19 {i
cine [s\ fie] Sarra? Ea se tâlcuie[te împ\r\teas\ [i st\pânitoare. Cine
poate s\ fie împ\r\teas\ [i st\pânitoare peste noi, f\r\ numai în toate
În]elepciunea Tat\lui? Sau cine este cortul de sub stejarul din Mam-
vri? Cu siguran]\ Biserica de Cruce acoperit\. Cu stejarul a fost ase-
m\nat\ Crucea pentru c\ tare este lemnul [i cu neputin]\ de îndoit.

13 Cânt. Cânt. 4, 16.
14 Is. 58, 11.
15 Cânt. Cânt. 4, 11.
16 Cânt. Cânt. 4, 12-13.
17 Cf. Mt. 13, 33; Lc. 13, 21.
18 Cf. Fac. 18, 6.
19 Ps. 18, 5.
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Cine s\ fie cele trei m\suri de f\in\ bun\? Era, cu siguran]\, a[a cum
am spus mai dinainte, omenirea, alc\tuit\ din suflet [i din duh [i din
trup. C\ci a[a ne-a înv\]at pe noi Apostolul, zicând: Iar Dumnezeu

s\ v\ p\zeasc\ trupul [i sufletul [i duhul. Deci ia în]elepciunea lui
Dumnezeu, Sarra, st\pânitoarea [i împ\r\teasa, ia trup, suflet [i duh,
[i le ascunde în foc, adic\ în nestinsa dumnezeire care lumineaz\, [i
face trei turti]e, adic\ în ascunsul trupului nostru, m\rturisirea în
Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh. 

În chip potrivit nou\, iubi]ilor, s-a citit Evanghelia. S\mân]\ de
mu[tar [i aluat; aluatul în pâini se dospe[te, s\mân]a în legum\; pâi-
nile [i legumele sunt merinde de post, la care Iisus Domnul ne-a c\-
l\uzit pe noi f\r\ prihan\, împlinind calea postului. 

Asemenea este Împ\r\]ia cerurilor cu o s\mân]\ de mu[tar. 

Cum altfel vom putea s\ în]elegem puterea parabolei, dac\ nu
vom în]elege mai întâi firea, partea exterioar\ [i m\rimea [semin]ei]?
C\ci m\rimea mu[tarului este mic\, dar, sem\nat [i odr\slit, el dep\-
[e[te, când cre[te, orice legum\, dep\[ind [i în în\l]ime [i biruindu-le
pe celelalte [i în mul]imea ramurilor [i prin num\rul mare de frunze.
C\ci este d\t\tor de umbr\, încât [i p\s\rile care zboar\ pot s\ se
a[eze pe el [i s\ se odihneasc\. {i este [i la gust foarte bun, [i, în
ceea ce prive[te firea sa, în stare s\ înc\lzeasc\, [i, [în plus, este [i]
t\m\duitor al celor dinl\untru. {i nu este mâncare nici unei p\-
s\ri, ci numai omului. {i pe dinafar\ este ro[iatic, iar înl\untru se
arat\ alb. {i aceasta este firea legumei [i lauda semin]ei. 

Iar dac\ vom voi a cerceta cu acrivie, vom afla cum parabola
se potrive[te cu cazul Mântuitorului Însu[i. C\ci Acesta este mic la
vedere; Acesta este mic în lume [i mare în cer; Acesta este [i Fiu
al omului [i Dumnezeu, fiind Fiu al lui Dumnezeu, Acesta este Cel
nesfâr[it, Cel ve[nic. Acesta este Cel nev\zut, Cel ceresc, Cel mân-
cat numai de oamenii credincio[i. Acesta este Cel zdrobit [i Care,
dup\ Patim\, S-a f\cut alb a[a cum este laptele. Acesta este Cel mai
mare decât toate legumele celorlal]i. Acesta este Cuvântul Cel ne-
desp\r]it de Tat\l. Acesta este Cel în Care p\s\rile cerului î[i fac s\la[,
adic\ Proorocii [i Apostolii [i to]i cei chema]i. Acesta este Cel ce pati-
mile sufletului prin propria Sa c\ldur\ le-a cur\]it din nou, Cel sub
Care ne r\corim, sub Care sc\p\m de ar[i]a lumeasc\. Acesta este
Cel care, sem\nat prin moarte în p\mânt [i acolo aducând rod, a
treia zi i-a înviat pe cei sfin]i din groapa mor]ilor. Acesta este Cel care
prin înviere S-a ar\tat mai mare decât orice prooroc. Acesta este Cel
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Care mântuie[te toate prin rev\rsarea iubirii Tat\lui; Acesta este
Cel ce a înflorit de pe p\mânt la cer, Cel care S-a sem\nat în gr\-
dina sa, Cel ce este în lume [i Care pe cei ce au crezut în El îi
aduce Tat\lui. 

O, s\mân]\ de via]\ sem\nat\ de Tat\l în p\mânt! O, vl\star al
nemuririi care schimbi în Dumnezeu pe cei hr\ni]i de Tine. O, pom
înalt, lucrat numai de Tat\l. Acest pom a r\s\rit din inimile p\rin-
te[ti. Acest vl\star în cer î[i are r\d\cinile, dar S-a ar\tat în lume
ca s\ fie cules de oameni. O, vl\star care te-ai ar\tat pe p\mânt [i ai
înflorit în cer! O, s\mân]\, mic\ la vedere, iar la Tat\l mai mare
decât toate! Acest vl\star a r\s\rit [i mor]ilor celor din iad. Acesta
a doborât prin moarte s\geata purt\toare de moarte. Acestuia ple-
cându-se zidurile cele greu de plecat ale tartarului, în genunchi s-au
închinat. Ramurile acestei [semin]e] toate au acoperit lumea. Aceasta
de Sfântul Duh este mi[cat\. De ea nu se atinge ar[i]a. De acest
vl\star vesele[te-te [i d\n]uie[te cu îngerii, sl\vind pe Tat\l [i pe Fiul
[i pe Sfântul Duh, acum [i pururea [i în vecii vecilor. Amin.  

Traducere de Sabin PREDA


