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oamenii; veniţi deci în acesteaa şi
fiţi vindecaţi, şi nu** în ziua sabatu-
lui!� Domnul decib i-a răspuns şi a
zis: �Făţarnicilorc, fiecare* dintre
voi, în sabat, oare nu-şi dezleagă
boul sau măgarul de la iesle şi-l du-
ce şi-l adapă? Şi aceasta, care* este
o fiică a lui Avraam, pe care Satan
o legase, iată, de optsprezece ani,
nu trebuia să fie dezlegată de legă-
tura aceasta în ziua sabatului?� Şi,
pe când spunea El acestea, toţi ad-
versarii Săi se ruşinau; şi toată mul-
ţimea se bucura de toate lucrurile
glorioase pe care le făcea El.
Şi El a spus: �Cu ce este ase-

menea Împărăţia lui Dumnezeu
şi cu ce o voi asemăna? Este ase-
menea unui grăunte de muştar pe
care l-a luat un om şi l-a aruncat
în grădina lui; şi a crescut şi s-a
făcut un copac mare şi păsările ce-
rului s-au cuibărit în ramurile lui�.
Şi din nou a spus: �Cu ce voi

asemăna Împărăţia lui Dumne-
zeu? Este asemenea unui aluat pe
care l-a luat o femeie şi l-a ascuns
în trei măsuri de făină, până s-a
dospit tot�.
Şi El* străbătea cetăţi şi sate,

învăţându-i şi călătorind spre
Ierusalim. Şi cineva I-a spus:
�Doamne, sunt puţini cei care
vor fi mântuiţi?� Dar El le-a zis:
�Străduiţi-vă să intraţi pe uşad cea
strâmtă; pentru că, vă spun, mulţi*
vor căuta să intre şi nu vor putea.
Îndată* ce Stăpânul casei Se va
ridica şi va** închide uşa, şi veţi
începe să staţi afară şi să bateţi la
uşă, spunând: «Doamne�,e deschi-
de-ne», şi El, răspunzând, vă va
spune: «Nu�� vă ştiu de unde
sunteţi», atunci veţi începe să
spuneţi: «Am mâncat înaintea Ta
şi am băut, şi pe străzile noastre
ne-ai învăţat». Şi El va zice:

«Vă spun: nu văf cunoscg de
unde sunteţi; depărtaţi-vă* de la
Mine, voi toţi lucrătorii nedrep-
tăţii». Acolo va* fi plânsul şi
scrâşnirea dinţilor, când** veţi
vedea pe Avraam şi pe Isaac şi
pe Iacov şi pe toţi profeţii în
Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe
voi aruncaţi afară. Şi vor veni de
la răsărit şi apus, şi de lah nord şi
sud, şi vor sta la masă în Împărăţia
lui Dumnezeu. Şi, iată*, sunt unii
din urmă care vor fi întâi şi sunt
unii dintâi care vor fi în urmă�.

În acelaşi ceasi au venit la El
unii dintre farisei, spunându-I:
�Ieşi şi pleacă de aici, pentru că
Irod vrea să Te omoare�. Şi El le-a
spus: �Mergeţi şi spuneţi-i vulpii
aceleia: «Iată, scot demoni şi fac
vindecări astăzi şi mâine, iar a treia
zi voi sfârşi*». Totuşi, trebuie să
umblu astăzi şi mâine şi în ziua ur-
mătoarej, pentru că nu se poate ca
un profet să piară în afara Ierusa-
limului. Ierusalime*, Ierusalime,
care omori pe profeţi şi-i ucizi cu
pietre pe cei trimişi la tine, de câte
ori am vrut să-i adun pe copiii tăi
cum îşi adună o găină puii sub ari-
pile sale, şi n-aţi vrut! Iată, vi* se lasă
casa pustiek; şil vă spun că nicidecum
nu Mă veţi mai vedea până când veţi
zice: �Binecuvântat** este Cel care
vine în Numele Domnului!�
Şi a fost că, pe când a intrat

în casa unuia dintre mai-marii
fariseilor, în sabat, ca să mănân-
ce pâine, ei Îl pândeau. Şi, iată,
înaintea Lui era un om bolnav
de ascită. Şi Isus, răspunzând, a
vorbit învăţătorilor legii şi fari-
seilor, spunând: �Este* permis a
vindeca în sabat, sau num?� Dar
ei tăceau. Şi, luându-l, l-a vin-
decat şi i-a dat drumul. Şi, răspun-
zând, le-a zis: �Cine* dintre voi,
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dacă-i cade un măgara sau un bou
într-o fântână, nu-l va scoate în-
dată afară în ziua sabatului?� Şi
n-au putut să-I răspundă la acestea.
Şi, observând cum îşi alegeau

locurile de seamă, le-a spus celor
invitaţi o parabolă, zicându-le:
�Când vei fi invitat de cineva la
nuntăb, nu te aşeza la masă în
locul de seamă, ca nu cumva unul
mai de seamă decât tine să fie
invitat de el şi, venind cel care v-a
invitat pe tine şi pe el, să-ţi spună:
«Dă-i acestuia locul»; şi atunci
vei începe cu ruşine să iei cel din
urmă loc. Ci, când vei fi invitat,
mergi şi aşază-te în cel din urmă
loc, pentru ca, atunci când va
veni cel care te-a invitat, să-ţi
spună: «Prietene, mută-te mai sus»;
atunci vei avea onoare înaintea
tuturorc celor care stau la masă cu
tine. Pentru că* oricine se înalţă
pe sine va fi smerit şi cine se
smereşte va fi înălţat�.
Şi spunea şi celui care-L in-

vitase: �Când faci un prânz sau o
cină, nu chema pe prietenii tăi,
nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale,
nici pe vecinii bogaţi, ca nu
cumva să te invite şi ei, la rândul
lor, şi să ai răsplată. Ci, când faci
un ospăţ, cheamă pe săraci*, pe
infirmi, pe şchiopi, pe orbi, şi vei
fi fericit, pentru că ei n-au cu ce
să-ţi răsplătească; pentru că ţi se
va răsplăti la învierea celor
drepţi�.
Şi unul dintre cei care stăteau

la masă cu El, auzind acestea, I-a
spus: �Ferice* de cel care va
mânca pâine în Împărăţia lui
Dumnezeu!� Şi El i-a spus: �Un
om oarecare a făcut o cină mare
şi i-a invitat pe mulţi; şi l-a* tri-
mis pe robul său, la ceasul cinei,
să spună celor invitaţi: «Veniţi,
pentru că acum toate sunt gata».
Şi au început, într-un gând, să
se scuze toţi. Cel dintâi i-a spus:

«Am cumpărat un ogor şi trebuie
să merg să-l văd; te rog, scu-
ză-mă». Şi altul a spus: «Am
cumpărat cinci perechi de boi
şi merg să-i încerc; te rog, scu-
ză-mă». Şi altul a spus: «M-am
căsătorit şi de aceea nu pot veni».
Şi robuld, venind, i-a spus stăpâ-
nului său acestea. Atunci stăpânul
casei, mâniat, i-a spus robului său:
«Ieşi repede în pieţele şi străzile
cetăţii şi adu-i aici pe săraci şi pe
infirmi şi pe şchiopi şi pe orbie!»
Şi robul a spus: «Doamne, s-a
făcut cum ai poruncit şi mai este
loc». Şi stăpânul i-a zis robului:
«Ieşi la drumuri şi la garduri şi
sileşte-i să intre, ca să mi se umple
casa; pentru că vă spun că nici*
unul din oamenii aceia care au fost
invitaţi nu va gusta din cina mea»�.
Şi mari mulţimi mergeau cu

El; şi, întorcându-Se, le-a zis:
�Dacă* vine cineva la Mine şi**
nu-şi urăşte tatăl, şi mama, şi so-
ţia, şi copiii, şi fraţii, şi surorile,
şi� chiar propria sa viaţă, nu poa-
te fi ucenic al Meu; şi oricine*
nu-şi poartă crucea sa şi vine după
Mine nu poate fi ucenic al Meu.
Pentru că, cine* dintre voi, vrând
să zidească un turn, nu stă întâi
şi socoteşte costul, dacă are cu ce
să-l sfârşească? Pentru ca nu
cumva, punându-i o temelie şi ne-
putând să-l termine, toţi cei care-l
vor vedea să înceapă să râdă de
el, spunând: «Omul acesta a în-
ceput să zidească şi n-a putut
termina». Sau care împărat, mer-
gând la război împotriva altui
împărat, nu stă întâi să se sfătu-
iască dacă poate să-l întâmpine
cu zece mii pe cel care vine îm-
potriva lui cu douăzeci de mii?
Iar dacă nu, pe când acela este
încă departe, trimite solie şi cere
condiţiile pentru pace. Astfel deci
oricine dintre voi care nu renunţă
la tot ce are nu poate fi ucenic al
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