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Pilda lucratorilor viei

 

Un gospodar si-a
tocmit lucratorii la

vie dis-de-
dimineata cu cate

un leu pe zi.

Pe la ceasul al
treilea a vazut pe

altii stand fara
luceru si i-a trimis

la via lui.

 

Pe la ceasul al
saselea si al noualea
si al unsprezecelea

si a facut la fel.



Seara, stapanul viei a chemat pe lucratori si
le-a dat plata.
 
Fiecare a primit cate un leu, incepand de la cei
de pe urma pana la cei dintai:
 

1 leu 1 leu 1 leu



Toti au primit lafel, si cei dintai carteau impotriva gospodarului.
Drept raspuns, el a zis:
 
-"Prietene, tie nu-ti fac nicio nedreptate. Te-ai intoccmit cu mine cu un leu. Ia-ti ce ti se
cuvine si pleaca. Eu vreau sa platesc si acestuia din urma ca si tie. Nu pot sa fac eu ce
vreau cu ce-i al meu? Tot asa cei din urma vor fi cei dintai, si cei dintai vor fi cei din
urma; pentru ca multi sunt chemati, dar putini sunt alesi.



-"Iata ca ne suim la Ierusalim, Fiul omului va fi dat in mainile preotilor celor mai de
seama si carturarilor. Ei Il vor osandi la moarte si-L vor da in mainile neamurilor, ca
sa-L batjocoreasca, sa-L bata si sa-L rastigneasca, dar a treia zi va invia."

Isus vesteste moartea si invierea Sa
Inspre Ierusalim, pe drum



Cererea fiilor lui Zebedei
Mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus impreuna cu fiii ei.
Mama a cerut lui Isus:
-"Porunceste ca, in Imparatia Ta, acesti doi fii ai mei sa sada
unul la dreapta si altul la stanga Ta."
-"Nu stiti ce cereti. Puteti voi sa beti paharul pe care am sa-l
beau Eu si sa fiti botezati cu botezul cu care am sa fiu botezat
Eu?"
-"Putem".
-"Este adevarat, dar a sedea la dreapta si la stanga Mea nu
atarna de Mine s-o dau, ci este pastrata pentru care a fost
pregatita de Tatal Meu."
 
 Oricare va vrea sa fie mare intre voi sa fie slujitorul vostru; si oricare va vrea sa fie cel

dintai intre voi sa va fie rob. Pentru ca nici Fiul omului n-a venit sa I se slujeasca, ci El sa
slujeasca si sa-Si dea viata ca rascumparare pentru multi."



Doi orbi sedeau langa drum. Ei au auzit ca trece Isus si au
inceput sa strige: 
 
-"Ai mila de noi, Doamne, Fiul lui David!" 
 
Gloata ii certa sa taca. Dar ei mai tare strigau.
Isus s-a oprit, i-a chemat si le-a zis: 
 
-"Ce vreti sa va fac?"
-"Doamne, sa ni se deschida ochii!"
 
Lui Isus I s-a facut ila de ei, S-a atins de ochii lor si indata
orbii si-au capatat vederea si au mers dupa El.
 

Doi orbi vindecati la Ierihon
La iesirea din Ierihon


