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A trimit pe robii sai sa cheme pe cei po�titi la nunta, dar ei n-au vrut sa vina.
A trimis iarasi alti robi dar, cei po�titi, fara sa le pese, au plecat: 

 
 

Pilda nuntii fiului de imparat
Imparatia cerurilor se aseamana cu un imparat care a facut nunta fiului sau.

Holda Negustorie Au pus mana pe robi, si-au
batut joc de ei si i-au omorat.



 
Dar cand imparatul a intrat sa-si vada oaspetii,
a vazut un om care nu era imbracat in haina de
nunta. Atunci imparatul a zis slujitorilor sai sa-

i lege mainile si picioarele si sa-l arunce in
intunericul de afara; acolo va fi plansul si

scrasnirea dintilor.
 

'Caci multi sunt chemati dar putini sunt alesi'

Imparatul s-a maniat, a trimis ostile sale, a nimicit pe ucigasii aceia si le-a ars
cetatea.

 
-'Nunta este gata, dar cei po�titi n-au fost vrednici de ea. Duceti-va la

raspantiile drumurilor si chemati la nunta pe toti aceia pe care-i veti gasi'.
Asa s-a facut si nunta s-a umplut de oaspeti. 



Fariseii, cu ucenicii lor impreuna cu irodienii au vrut sa prinda pe Isus cu
vorba si L-au intrebat:

 
-"Ce crezi? Se cade sa platim bir Cezarului sau nu?"
Isus le cunostea viclesugul si a raspuns:
-"Pentru ce Ma ispititi, fatarnicilor? Aratati-Mi banul birului."
El i-a intrebat:
-"Chipul acesta si slovele scrise pe el ale cui sunt?"
-"Ale Cezarului", I-au raspuns ei.
Atunci Isus le-a zis:
-"Dati Cezarului ce este al Cezarului, si lui Dumnezeu ce este al lui
Dumnezeu!"

Birul



Au intrebat pe Isus:
-"Erau dar la noi sapte frati. Cel dintai s-a insurat si a murit si, fiindca n-avea copii, a lasat
fratelui sau nevasta lui. Tot asa si al doilea, si al treilea, pana la al saptelea. La urma a murit si
femeia. La inviere, nevasta caruia din cei sapte va fi ea?"
Isus le-a raspuns:
 
-"Va rataciti! Pentru ca nu cunoasteti nici SCRIPTURILE , nici PUTEREA LUI DUMNEZEU. Caci,
la inviere, nici nu se vor insura, nici nu se vor marita, ci vor fi ca ingerii lui Dumnezeu in cer. "

 
"Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este

un Dumnezeu al celor morti, ci al celor vii."

Despre inviere

Au venit la Isus saducheii Spun ca nu este inviere



Un invatator al Legii a vrut sa ispiteasca pe Isus:
-"Invatatorule, care este cea mai mare porunca din Lege?"
Isus i-a raspuns:
-"Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau...
 

Porunca cea mai mare

Cu toata INIMA ta
 

Cu tot SUFLETUL tau Cu tot CUGETUL tau"

Aceasta este cea dintai si cea mai mare porunca. 
Iar a doua este: 'Sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti'.

In aceste doua porunci se cuprind toata Legea si Prorocii.



Cand fariseii erau stransi la un loc, Isus i-a intrebat:
-"Ce credeti voi despre Hristos? Al cui fiu este?"
-"Al lui David"
-"Cum atunci, David, fiind insu�lat de Duhul, Il numeste Domn, cand zice: 'Domul a zis
Domnului Meu: "Sezi la dreapta Mea pana voi pune pe vrajmasii Tai sub picioarele Tale"? Deci,
daca David il numeste Domn, cum este El fiul lui?"
Nimeni nu I-a putut raspunde. Si din ziua aceea, nimeni n-a indraznit sa-I mai puna intrebari.
 

Al cui fiu este Hristosul?


