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Matei 25:1-13 

1 Atunci împărăția cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare care, luându-și candelele, au 

ieșit în întâmpinarea mirelui. 2 Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci, înțelepte. 3 Cele 

nechibzuite și-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn, 4 însă cele înțelepte, 

împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor. 5 Întrucât mirele întârzia, au ațipit 

toate și au adormit. 6 Iar la miezul nopții s-a auzit un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți-i în 

întâmpinare!». 7 Atunci s-au ridicat toate acele fecioare și și-au pregătit candelele. 8 Cele 

nechibzuite au zis celor înțelepte: «Dați-ne din untdelemnul vostru, căci candelele noastre 

se sting!». 9 Dar cele înțelepte au răspuns, zicând: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici 

nouă, nici vouă! Mergeți mai bine la cei care vând și cumpărați-vă!». 10 Dar, plecând ele ca 

să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în [sala] de nuntă și ușa s-

a închis. 11 Mai târziu au venit și celelalte fecioare și au zis: «Stăpâne, stăpâne, 

deschide‑ne!». 12 Dar el, răspunzând, le-a zis: «Adevăr vă spun: nu vă cunosc». 13 Vegheați, 

așadar, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul! 

  



În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh! † 

Textul evangheliei de astăzi este o parabolă care ne vorbește despre veghere. Mai precis, 

despre pregătirea Bisericii pentru cea de a doua venire a lui Cristos. 

Avem de-a face aici un text dificil, care a primit de-a lungul istoriei o sumedenie de 

interpretări fanteziste, cel mai adesea bazate pe o abordare alegorică a detaliilor narațiunii. 

Perspectiva predominantă din care a fost citit textul este aceea a culturii grecești sau latine, 

în perioada patristică și medievală, sau a celei general europene, în epoca modernă. 

Iată câteva dintre concluziile acestor interpretări: 

Fecioarele din poveste i-au făcut pe unii să se gândească la ascetism, la monahism, la 

sacrificiu sau, mai nou, la așa-numita „cultură a purității” (obsesia virginității femeii, 

ca marcă a moralității, în detrimentul unor dimensiuni mai subtile ale acesteia, care îi 

afectează în egală măsură și pe bărbați). 

Uleiul a semnificat cel mai adesea, în interpretările catolice și ortodoxe, faptele bune 

ale sfinților, sau, în cel mai bun caz iubirea creștină – agape, în vreme ce în cele 

evanghelice el a fost înțeles în mod invariabil ca simbol al Duhului Sfânt. 

În acest punct însă, interpretările devin confuze. 

Dacă fecioarele sunt Biserica, și mirele vine la nuntă cu mireasa lui, atunci cine este 

mireasa? Poate poporul Israel? Nu prea se poate. 

Dacă uleiul reprezintă pe Duhul Sfânt, cine sunt negustorii de la care poate fi el 

cumpărat? Or fi proorocii la care se duc unii ca să li se ghicească viitorul? 

Și ce sunt candelele? Ortodocșii or ști ce să facă cu ele, dar noi, protestanții, nu prea 

știm la ce ne-ar putea folosi. 

Cinci dintre fecioare nu sunt primite la nunta. Mirele chiar le spune: „Adevărat vă 

spun că nu vă cunosc!” Reprezintă ele, deci, pe creștinii care își vor pierde mântuire, 

din pricina nevegherii? 

Acestea, și multe alte asemenea confuzii semnalează faptul că abordarea alegorică a acestui 

text, nu este, poate, cheia înțelegerii lui corecte. 

Înainte de a sugera o abordare pe care o socotesc mult mai adecvată pentru această 

parabolă, aș vrea să vă invit a asculta un text paralel, din Evanghelia după Luca 12:35-40, 

care ne oferă câteva posibile chei de descifrare a sensului acestui text dificil de interpretat. 

Să ascultăm deci cuvintele evangheliei: 

 35 Să fie mijlocul vostru încins și luminile aprinse, 36 iar voi fiți asemenea oamenilor care-și 

așteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă de îndată ce vine și bate la 

ușă. 37 Fericiți acei servitori pe care stăpânul îi găsește veghind atunci când se întoarce! 

Adevăr vă spun, se va încinge, îi va așeza la masă și, venind, îi va servi. 38 Fie că va veni la 

miezul nopții, fie că va veni spre dimineață e și-i va găsi astfel, fericiți vor fi! 39 Să știți 



aceasta: dacă stăpânul casei ar ști ora la care vine hoțul f, nu ar lăsa să i se spargă casa. 40 Fiți 

și voi pregătiți pentru că Fiul Omului va veni la ora la care nu vă așteptați". 

Cuvântul Domnului! 

În cele două texte  avem mai multe elemente comune: candele, așteptare, întârzierea venirii 

celui așteptat, îndemn la veghere, venirea neașteptată a celui așteptat, răsplata vegherii. 

În acest punct suntem, cred, pregătiți pentru o schimbare de perspectivă. Ea mi-a fost 

oferită de Kenneth Bailey, în cartea lui Jesus Through Middle Eastern Eyes., în care autorul 

argumentează că contextul în care ar trebui privit acest text este cel care le-a dat naștere și 

în care a trăit Isus: contextul rural din Palestina secolului întâi. 

Parabola prezintă scenariul unei nunți orientale din acea perioadă (care nu e foarte diferit 

de ceea ce se întâmpla și astăzi în societățile tradiționale din zona aceea, așa cum le-a 

cunoscut Bailey în anii cât a trăit acolo. Iată câteva detalii: 

Nunta avea loc în casa mirelui, unde prietenii mirelui începeau să se adune deja din 

timpul după amiezii pentru nunta ce avea să aibă loc în noaptea aceea. Între acești 

prieteni erau și domnișoarele de onoare, prietene ale mirelui și ale miresei 

(virginitatea lor nu este nicidecum o preocupate a textului evangheliei, ci este o 

obsesie post-evanghelică). Acestea tinere femei aveau cu ele candele cu ulei, 

esențiale pentru siguranța și reputația lor în pragul nopții, într-un context lipsit de 

iluminat public. 

Spre seară, mirele și prietenii din alaiul lui pleacă spre casa miresei, pentru a o 

aduce, împreună cu zestrea, în casa lui, unde va avea nunta si va consumata 

căsătoria. Alaiul nu purcede în grabă, ci șerpuiește, ca o paradă, pe ulițele satului, 

ajungând adesea la casa mirelui în toiul nopții. 

Când alaiul se apropie de casa mirelui, așa cum se întâmplă uneori și în satele 

noastre, vestitorii mirelui merg înaintea lor, strigând, „Iată mirele! Ieșiți-i în 

întâmpinare.” Întârzierea alaiului mirelui face ca domnișoarele de onoare să 

ațipească, poate pe la casele lor, poate în odăile de nuntă, și se trezesc cu toate la 

strigătele vesele ale starostelui. Acesta este momentul cheie al poveștii, în care 

domnișoarele de onoare descoperă faptul că și-au lăsat lămpile aprinse cât au ațipit, 

iar uleiul din candele era deja pe sfârșite. În acest punct, cele care se pregătiseră cum 

se cuvine pentru nuntă și-au avut la ele rezerve de ulei, și-au dres candelele și au 

intrat în sala de nuntă. 

Celelalte, au alergat disperate să caute prin sat ulei pentru candele și până au găsit, 

ușa sălii de nuntă s-a închis, iar ele au rămas pe dinafară. 

Dați-mi voie să fac acum câteva observații legate de cele descrise mai sus: 

Textul nu ne invită la alegorizări speculative, cu privire la diversele lui detalii, al căror 

rol este doar să ofere autenticitate poveștii. 



Astfel, de exemplu, parabola nu ne spune ce se întâmplă până la urmă cu tinerele 

neînțelepte (nu ni se spune aici, ca în alte pilde, că ar fi fost aruncate „unde este 

plânsul și scrâșnirea dinților”, adică în întunericul de afară – ele erau oricum acolo, 

nu-i așa?. În Orient, cuvântul „nu” nu este niciodată definitiv, ci doar începutul 

negocierii. Parabola se încheie în coadă de pește, semn că tranșarea sorții fecioarelor 

neînțelepte NU este scopul ei. 

Totuși, textul și tonul parabolei sugerează, dincolo de orice îndoială, faptul că va veni 

o zi în care „ușa” se va închide, și cei care afirmă că l-au așteptat pe Cristos vor trebui 

să dea socoteală de calitatea vieții pe care au trăit-o, de care va depinde viața lor de 

după a doua lui venire. 

Parabola nu suferă de ceea ce unul dintre mentorii mei din tinerețe numea furor 

eschatologicum – obsesia stabilirii de date și scenarii ale sfârșitului, care domină 

astăzi evanghelismul dispensațional. Textul ne spune explicit că tocmai acesta este 

motivul îndemnului la veghere:  „Căci nu știți nici ziua, nici ora”. Nu scenariile 

sfârșitului sunt importante, ci atitudinea cu care ne pregătim pentru ceea ce ne 

așteaptă după a doua venire. 

În mod oarecum paradoxal, deși e vorba de o nuntă și de un mire, textul nu ne spune 

nimic explicit despre atitudinea domnișoarelor de onoare față de mire, lăsându-ne 

astfel oarecum nesatisfăcuți sub raport emoțional. Această atitudine ar fi fost 

importantă dacă parabola era despre mireasă și despre mire. Ea este însă despre cu 

totul altceva și de aici aceasta stranie absență. 

Scopul parabolei nu este de a tranșa chestiuni dogmatice, precum existența iadului 

sau soarta celor care nu sunt pregătiți cum se cuvine pentru cea de a doua venire. 

Accentul explicit este pe câștigul celor pregătiți, în vreme ce pierderea celorlalți este 

doar sugerată în mod implicit. 

Parabola are, deci o singură învățătură centrală: Importanța vegherii și a pregătirii 

pentru a doua venire. Precum și faptul că nevegherea și nepregătirea vor avea 

consecințe. Ce urmează de aici este necesitatea trăirii creștine responsabile. 

Închei homilia mea cu patru implicații și aplicații ale acestei parabole: 

1. Locul femeii – În spațiul religios iudaic, pentru validarea unei reuniuni de rugăciune 

sau a unei nunți, este nevoie de 10 bărbați. Biserica însă este întotdeauna de gen 

feminin in Noul Testament. Domnișoarele de onoare din text sunt ilustrații ale 

Bisericii. Ibn al-Tayyib, un călugăr sirian din sec 11 sugerează că prin alegerea celor 

10 femei și nu a unor bărbați, pentru a reprezenta Biserica, Isus încearcă să 

compenseze disparitățile de gen din societatea iudaică a vremii, care, din păcate, au 

rămas valabile și în biserica contemporană. Compoziția parabolei subliniază în mod 

neîndoielnic valoarea femeii. 

2. Resursele – Spiritualitatea este o chestiune strict personală (chiar dacă nu una 

individualistă). Nimeni nu se poate pregăti și nu poate veghea în locul nostru. În 

Împărăție intrăm strict cu ceea ce suntem. Nimic mai mult, nimic mai puțin. 



3. Așteptarea – Ucenicia creștină nu înseamnă maturizare instantanee, ci presupune 

credincioșia dovedită pe lung parcurs, vădită de pregătire, efort și atenție țintită 

asupra scopului. 

4. Responsabilitate – Opțiunile și deciziile noastre au întotdeauna consecințe. Aceasta 

este legea libertății. Cu cât mai importantă alegerea, cu cât mai serioase 

consecințele. Știm asta deja din Grădina Edenului. 

Parabola celor zece fecioare este, dincolo de toate detaliile ei, o chemare la urmarea lui 

Cristos animată de conștiința responsabilității. 

Maranatha! Domnul nostru vine! 


