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Cateva mai scurte, toate din acelasi loc din Biblie (Sfanta Evanghelie dupa Matei,

cap.13:31-53).

O altă pildă le-a pus înainte, zicând: Împărăţia cerurilor este asemenea grăuntelui

de muştar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în ţarina sa, Şi care este mai mic

decât toate seminţele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele şi

se face pom, încât vin păsările cerului şi se sălăşluiesc în ramurile lui.Altă pildă

le-a spus lor: Asemenea este împărăţia cerurilor aluatului pe care, luându-l, o

femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit toată. Toate acestea

le-a vorbit Iisus mulţimilor în pilde, şi fără pildă nu le grăia nimic, Ca să se

împlinească ce s-a spus prin proorocul care zice: "Deschide-voi în pilde gura Mea,

spune-voi cele ascunse de la întemeierea lumii". După aceea, lăsând mulţimile, a

venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând: Lămureşte-ne nouă

pilda cu neghina din ţarină. El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa cea

bună este Fiul Omului. Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei;

iar neghina sunt fiii celui rău. Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul

este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Şi, după cum se alege neghina şi

se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi,

vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea, Şi-i vor

arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Atunci

cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de

auzit să audă. Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină,

pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi

cumpără ţarina aceea. Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu un neguţător

care caută mărgăritare...


