
VINDECAREA ROBULUI
UNUI SUTAS 8:5-13

VINDECAREA SOACREI LUI PETRU SI
A MULTOR BOLNAVI SEARA 8:14-17

VINDECARILE SI MINUNILE LUI
ISUS
Matei

VINDECAREA LANGA
MAREA GALILEII 4:23-25

VINDECAREA
LEPROSULUI 8:1-4

POTOLIREA FURTUNII 8:23-27 VINDECAREA CELOR
INDRACITI 8:28-34

Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe
norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia
Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice

neputinţă care erau în norod.
Aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de

felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei
lunatici şi pe cei slăbănogi, şi El îi vindeca.

Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a
închinat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi

să mă curăţeşti.” Isus a întins mâna, S-a
atins de el şi a zis: „Da, vreau, fii

curăţit!” Îndată a fost curăţită lepra lui.

Isus s-a mirat de credinta sutasului şi a zis
celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun
că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de
mare. Apoi a zis sutaşului: „Du-te şi facă-ţi-

se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a
tămăduit chiar în ceasul acela.

S-a atins de mâna soacrei lui Petru, care era
cuprinsa de friguri, şi au lăsat-o frigurile; apoi

ea s-a sculat şi a început să-I slujească. 
Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El,

prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile
necurate şi a tămăduit pe toţi bolnavii,

  Deodată, s-a stârnit pe mare o furtună atât de
straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi
Isus dormea. Ucenicii s-au apropiat de El şi L-au

deşteptat, strigând: „Doamne, scapă-ne, că
pierim!” El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin

credincioşilor?” Apoi S-a sculat, a certat vânturile
şi marea şi s-a făcut o linişte mare.

Când a ajuns Isus de partea cealaltă, în ţinutul
gadarenilor, L-au întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau
din morminte. Erau aşa de cumpliţi, că nimeni nu putea

trece pe drumul acela.
Dracii rugau pe Isus şi ziceau: „Dacă ne scoţi afară din

ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.”
„Duceţi-vă”, le-a zis El. Ei au ieşit şi au intrat în porci.
Şi, deodată, toată turma s-a repezit de pe râpă în mare

şi a pierit în ape.



VINDECAREA UNUI
MUT INDRACIT 9:32-34

VINDECAREA
SLABANOGULUI 9:1-8

VINDECAREA UNEI FEMEI CU
SCURGERE DE SANGE 9:20-22

INVIEREA FIICEI LUI
IAIR 9:18-19, 23-26

VINDECAREA A DOI 
ORBI 9:27-31

VINDECAREA OMULUI CU MANA
USCATA 12:9-14

Şi iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea
într-un pat. Isus le-a văzut credinţa şi a zis
slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele

îţi sunt iertate!”

Dar, după ce a fost scoasă gloata, Isus a
intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, şi

fetiţa s-a sculat.

Şi iată că o femeie, care de doisprezece ani avea
o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi şi s-a

atins de poala hainei Lui.
Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Îndrăzneşte,

fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.” Şi s-a
tămăduit femeia chiar în ceasul acela.

După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Şi
Isus le-a zis: „Credeţi că pot face lucrul

acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. Atunci
S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după

credinţa voastră!”

După ce a fost scos dracul din el, mutul a
vorbit. Şi noroadele, mirate, ziceau:

„Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!”

Şi iată că în sinagogă era un om care avea o mână
uscată.

Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ţi mâna!” El a
întins-o şi mâna s-a făcut sănătoasă, ca şi cealaltă.



INMULTIREA PAINILOR 
(CINCI MII) 14:13-21

A DOUA INMULTIRE A PAINILOR
(PATRU MII) 15:32-39

 

VINDECAREA DIN TINUTUL
GHENEZARETULUI 14:34-36

UMBLAREA PE MARE 14:22-33

A DOUA VINDECARE LANGA
MAREA GALILEII 15:29-31

VINDECAREA UNUI LUNATIC
17:14-21

Apoi a poruncit noroadelor să şadă pe iarbă, a luat cele
cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer, a

binecuvântat*, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ei
le-au împărţit noroadelor.

Cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de
femei şi de copii.

Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei,
umblând pe mare. Când L-au văzut ucenicii umblând
pe mare, s-au înspăimântat şi au zis: „Este o nălucă!”
Şi, de frică, au ţipat. Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi,

Eu sunt, nu vă temeţi!”

Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se
atingă de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s-

au atins s-au vindecat.

Câte pâini aveţi?”, i-a întrebat Isus.
„Şapte”, I-au răspuns ei, „şi puţini peştişori.”
Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi,

afară de femei şi de copii.

Atunci au venit la El multe noroade, având cu ele
şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi mulţi alţi bolnavi. I-au

pus la picioarele Lui şi El i-a tămăduit.

Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi
pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori

cade în apă.
Isus a certat dracul, care a ieşit din el. Şi băiatul s-a

tămăduit chiar în ceasul acela.
Acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu

post.”



VINDECAREA A DOI ORBI DIN
IERIHON 20:29-34

BLESTEMAREA SMOCHINULUI
21:18-22

PILDA SEMANATORULUI 13:1-23 PILDA NEGHINEI 13:24-30

PILDELE LUI ISUS
Matei

Şi doi orbi şedeau lângă drum. Ei au auzit că
trece Isus şi au început să strige: „Ai milă de noi,

Doamne, Fiul lui David!”
Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii

lor şi îndată orbii 
şi-au căpătat vederea şi au mers după El.

A văzut un smochin lângă drum şi S-a apropiat
de el, dar n-a găsit decât frunze şi i-a zis: „De

acum încolo, în veac să nu mai dea rod din
tine!” Şi îndată smochinul s-a uscat.

Sămânţa căzuta lângă drum: Au venit păsările şi au
mâncat-o.
Pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit
îndată, dar când a răsărit soarele, s-a pălit şi s-a uscat.
 Intre spini: spinii au înecat-o.
In pământ bun: A dat rod. un grăunte a dat o sută* , altul,
şaizeci şi altul, treizeci.

Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a
semănat o sămânţă bună în ţarina lui.

A venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a
plecat. Şi robii i-au zis: ‘Vrei dar să mergem s-o
smulgem? ‘Nu, ca nu cumva, smulgând neghina, să
smulgeţi şi grâul. La vremea secerişului, voi spune

secerătorilor: «Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în
snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul

meu.»’”



PILDA GRAUNTELUI DE MUSTAR
 SI A ALUATULUI 13:31-35

PILDA COMORII ASCUNSE SI A
MARGARITARULUI 13:44-46

PILDA ROBULUI NEMILOSTIV
18:21-35

PILDA NAVODULUI (13:47-52) PILDA CU OAIA RATACITA 
18:10-14

PILDA LUCRATORILOR VIEI
20:1-16

„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar,
pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ţarina sa.

Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a
luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până

s-a dospit toată plămădeala.”

„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară
ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde

şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi
cumpără ţarina aceea.

Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod
aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti.

Pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce este
bun şi aruncă afară ce este rău. Tot aşa va fi şi la

sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei
răi din mijlocul celor buni şi-i vor arunca în cuptorul

aprins; acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una din
ele, lasă el pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi şi se

duce să caute pe cea rătăcită. Şi , dacă i se întâmplă
s-o găsească, adevărat vă spun că are mai multă

bucurie de ea, decât de cele nouăzeci şi nouă care nu
se rătăciseră.

Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se
socotească cu robii săi. A început să facă socoteala şi i-au adus

pe unul care îi datora zece mii de galbeni. Robul a cerut
ingaduinta si stapanul i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieşit
afară, a întâlnit pe unul care-i era dator o sută de lei. I-a cerut

sa-i plateasca, dar tovarasul i-a cerut ingaduinta. Robul n-a vrut,
ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă până va plăti datoria. Stăpânul

s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce
datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare

din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”

Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieşit dis-
de-dimineaţă să-şi tocmească lucrători la vie.

Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: ‘Cheamă pe lucrători şi
dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei dintâi.’

Cei din urma si cei dintai au primit un leu fiecare.
După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului.

Si el a zis: Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu? Tot aşa, cei din
urmă vor fi cei dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că

mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”



PILDA VIERILOR 21:33-46
PILDA NUNTII FIULUI DE

IMPARAT 22:1-14

PILDA CELOR ZECE FECIOARE
25:1-13 PILDA TALANTILOR 25:14-30

Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un
gard, a săpat un teasc în ea şi a zidit un turn. Apoi a dat-o unor

vieri şi a plecat în altă ţară.
Vierii au pus mâna pe robii lui şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au

omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre.
Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: ‘Iată moştenitorul;

veniţi să-l omorâm şi să punem stăpânire pe moştenirea lui.’
Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui

neam care va aduce roadele cuvenite.

Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă
fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei

n-au vrut să vină. Atunci a zis robilor săi: ‘Nunta este gata, dar cei
poftiţi n-au fost vrednici de ea. Duceţi-vă dar la răspântiile

drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.’
Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii şi a zărit acolo pe un om care
nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Atunci, împăratul a zis slujitorilor

săi: ‘Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul
de afară; acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt

chemaţi, dar puţini sunt aleşi.’”

Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au
luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele

erau nechibzuite, şi cinci, înţelepte. Cele nechibzuite, când şi-
au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn,4 dar cele

înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în
vase.

Vegheaţi dar , căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul
omului.

Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să
plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat

avuţia sa.
Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul, fiecăruia după

puterea lui, şi a plecat. Cel ce a primit cinci talanti si cel ce a
primit doi talanti au pus talantii in negot, iar cel ce a primit un

talant l-a tinut ascuns si nu l-a folosit. Stapanul s-a maniat pe el,
i-a luat talantul si i l-a dat celui cu cinci talanti si a castigat cinci
in plus. Pentru că celui ce are, i se va da şi va avea de prisos, dar

de la cel ce n-are, se va lua şi ce are!


