
copac

Matei 13:31-32
31. Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu 
un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a sămănat în ţarina sa.
32. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele; dar, după ce 
a crescut, este mai mare decât zarzavaturile şi se face un copac, aşa că păsările cerului
vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui.”

Matei 21:5-9
5. „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un 
măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.”
6. Ucenicii s-au dus, şi au făcut cum le poruncise Isus.
7. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra.
8. Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci,
şi le presărau pe drum.
9. Noroadele cari mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana
Fiul lui David! Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile 
prea înalte!”

Marcu 8:23-25
23. Isus a luat pe orb de mână, şi l-a scos afară din sat; apoi i-a pus scuipat pe ochi, 
Şi-a pus mânile peste el, şi l-a întrebat: „Vezi ceva?“
24. El s-a uitat, şi a zis: „Văd nişte oameni umblînd, dar mi se par ca nişte copaci.“
25. Isus i-a pus din nou mânile pe ochi; i-a spus să se uite ţintă; şi când s-a uitat, a 
fost tămăduit, şi a văzut toate lucrurile desluşit.

Luca 13:19
18. El a mai zis: „Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu, şi cu ce o voi 
asemăna?
19. Se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om, şi l-a aruncat în 
grădina sa; el a crescut, s-a făcut copac mare, şi păsările cerului şi-au făcut cuiburi în 
ramurile lui.”
20. El a zis iarăş: „Cu ce voi asemăna Împărăţia lui Dumnezeu?

Luca 21:29-31
29. Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii.
30. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.
31. Tot aşa, cînd veţi vedea întîmplîndu-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui 
Dumnezeu este aproape.

Luca 23:27-31
27. În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei, cari se boceau, îşi 
băteau pieptul, şi se tânguiau după El.
28. Isus S’a întors spre ele, şi a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine; 



ci plângeţi-vă pe voi înşivă şi pe copiii voştri.
29. Căci iată vor veni zile, cînd se va zice: „Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele 
cari n-au născut, şi de ţîţele cari n-au alăptat!”
30. Atunci vor începe să zică munţilor: „Cădeţi peste noi!” Şi dealurilor: „Acoperiţi-
ne!”
31. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?”


