
Minuni care te "obliga" sa crezi 

Minuni intamplate in ziua de Florii 
Matei 21: 1-17 (Matei 21:9) 

Scopul lec/iei: Sa ne ajute sa intelegem cum a implinit 
Domnul Isus toate proorociile Vechiului Testament. 

Versetul de aur: ,, Noroadele care mergeau fnaintea lui Isus ,$i 
cele ce veneau fn urma, strigau: ,, Osana 
Fiul lui David! Binecuvantat este Ce/ ce 
vine fn Numele Domnului! Osana in 
cerurile prea fnalte ! " (Matei 21: 9) 

Texte suplimentare de citit: Psalmul 24:1-10; Isaia 62:11; 
Zaharia 9:9; Isaia26:1-4; Evrei 10:37-39;Apocalipsa 1:7 

Intrarea triumfala a Domnului Isus in Ierusalim a avut loc cu 
cinci zile inainte de Pa~te. (P~tele evreiesc) Domnul Isus a intrat de 
multe ori in Ierusalim, dar o singura data a intrat in mod oficial ca 
imparat al lui Israel, avand cu El un alai foarte mare de ucenici care 
mergeau inaintea Lui ~i in urma Lui, care II aclamau cape un imparat. 

Evenimentul a avut loc in ziua a zecea a lunii Nisan, prima 
luna in calendarul evreiesc. in ziua aceea solemna, fiecare familie din 
Israel alegea cate un miel pe care urma sa-1 sacrifice la Pa~ti ~i care 
timp de patru zile era tinut sub observatie, pentru a se vedea daca nu 
cumva are un cusur ascuns. 

Noi, astazi putem spune, ca in ziua de Florii, Dumnezeu L-a 
prezentat pe Mielul Lui pe care L-a ales ca sa ridice pacatul lumii. 
Lumea pe care El a creat-o nu L-a cunoscut, ai Sai nu L-au primit, dar 
Dumnezeu a implinit ce a hotarat, ca sa ofere lumii un Mantuitor ~i o 
mantuire mare. 

in l Samuel 8: 1-10 citim ca israelitii au cerut proorocului 
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Samuel sa puna un imparat peste ei, a~a cum au toate_ ne~urile. 
oumnezeu a vrut ca ei sa fie deosebiti de toate neamunle ~1 nu s~a 
gandit sa puna un imparat pesteAei, decat pe_Acela care ~e va naJte ~m 
fecioara ~i care a fost prezentat m mod ofictal poporulm Israel m zma 
de Florii . ~ . 

Dar ei s-au lepadat de El ~i 1-au ales de buna vo1e pe Cezar ca 
imparat. Pana atunci, Cezarul le-a fost impus cu foqa, dar in 
saptamana aceea, ei 1-au ales de buna voie. . . . . 

in ziua de Florii, Domnul Isus a fost prezeptat natmru1 lm 
Israel ca Mielul lui Dumnezeu, dar ~i ca adevaratul Imparat care are 
dreptul legal sa stea pe scaunul de domnie al lui David. (Luca 1 :32-33)_ 

Sarbatoarea Floriilor a fost importanta pentru Domnul Isus ~1 
pentru ucenicii Lui, dar este importanta ~i pentru n~i, caci ne_ ~a!li 
cum se impline~te planul lui Dumnezeu pentru manturrea omerum, m 
ciuda tuturor impotrivirilor demonice. . 

Poporul Israel a putut sa vada inca o data ce fel de Mes~a este 
El. Nu un Mesia care sa faca razboi ~i sa se impuna cu foqa, c1 Unul 
care aduce pace, caci El este Domnul Pacii ~i vrea sa fie acceptat de 
buna voie ~i cu dragoste, ca sa domneasca in inimile oamenilor. . 

in ziua aceea minunata, israelitii au pierdut cateva lucrurt 
duhovnice~ti de o mare importanta, dar noi inca mai putem profita de 
ele. Ei au pierdut pacea lui Dumnezeu, noi inca o mai ~utem _avea, 
daca II acceptam pe Domnul Pacii Ain inimile noastre. E~ !u ~~erdu~ 
ocazia de-a avea un Mantuitor ~i un lmparat ceresc, dar nm mca 11 ma1 
putem avea pe Domnul Isus ca Mantuitor ~i Imparat al inimilo~ 
noastre. Ei au pierdut vremea cercetarii divine, noi inca ne mat 
bucuram de ea. Ar fi intelept din partea noastra sa recuno~tem aceasta 
vreme ~i sa profitam de ea. . . 

Cu ocazia acestei zile unice din viata Mantu1torulm, s-au 
intamplat in Ierusalim cateva minuni deosebite. 
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L MINUNEA iMPLINIRII PROFE'flILOR 

Evanghelistul Matei interpreteaza evenimentul care a avut loc 
la Florii ~i spune ca tot ce s-a intamplat in ziua aceea s-a intamplat ca 
sa se implineasca ce au prezentat proorocii lsaia ~i Zaharia ~i altii care 
au vorbit despre acest eveniment. (Isaia 62: 11; Zaharia 9:9; Psalmul 
24:1-10) 

Domnul Isus ~i-a trait via ta Lui pamanteasca dupa un program 
divin, stabilit de Tatal ceresc inca din ve~nicie. El n-a facut nimic nici 
mai devreme, nici mai tarziu. Chiar na~terea Lui -a avut loc la 
implinirea vremii ~i cand a venit ceasul randuit de Tatal, El $i-a dat 
via ta ca pret pentru rascumpararea noastra. 

Dar nu numai faptul ca va intra triumfator in Ierusalim a fost 
proorocit, ci ~i modul in care va intra: ,,imparatul va intra calare pe 
manzul unei magarite." (v. 5) Chiar ~i caracterul lmparatului este 
mentionat. El este bland. Da, ~a a fost El in adevar, bland ~i smerit cu 
inima. 

Cu ocazia aceasta, chiar ~i copiii din Ierusalim L-au aclamat 
zicand: ,,Osana, Fiul lui David!" Iar lucrul acesta a iritat foarte mult pe 
preofii cei mai de seama ~i au vrut ca Domnul sa-i opreasca. Dar El a 
vazut chiar ~i in cantarea nevinovata a copiilor, implinirea profetiilor 
biblice. (v. 16) 

Daca toate aceste profetii s-au implinit intocmai ~i la 
implinirea vremii, inseamna case va implini cu exactitate inca una ~i 
cea mai importanta pentru noi: revenirea Sa glorioasa ca Imparat al 
imparatilor ~i Domn al domnilor, ca sa aduca mantuire celor ce-L 
a~teapta. El va veni atunci la un Ierusalim nou ~i noi trebuie sa fim 
gata pentru ziua aceea ~i sa-L intampinam cu bucurie. 

IL MINUNEA CURA'fIRII TEMPLULUI 

Domnul Isus a iubit Templul lui Dumnezeu inca din copilarie 
~i 1-a considerat ,,Casa Tatalui Sau", locul unde El trebuia sa fie. 

Templul din Ierusalim trebuia sa fie o casa de rugaciune 
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pentru toate neamurile, dar din pacate, in timp, el a devenit un loc de 
negustorie, pentru ca acei ce trebuiau sa vegheze la tot ce se intam~la 
acolo, ca niciodata sa nu i se schimbe destinatia, nu ~i-au facut datona, 
~i oamenii fire~ti au profitat de acest lucru. $i in loc ca Templul sa fie o 
casa de rugaciune pentru toate neamurile, a devenit o pe~tera de 
talhari, unde se puteau ascunde calcatorii de Lege. 

De~i Domnul lsus a fost bland ~i smerit cu inima, n-a putut 
tolera faradelegea in Sfantul Loca~, ~i a scos afara tot ce nu era in 
armonie cu ce trebuia sa fie in Casa lui Dumnezeu. 

Multi oameni sinceri au ~tiut ca Templul trebuie curatit, darn
au ~tiut cine o va face. Cine va avea indrazneala sa infrunte 
faradelegea? 

Ravna pentru Casa lui Dumnezeu 1-a stapanit in intregime pe 
Domnul Isus ~i El a facut, ce nimeni in vremea aceea n-ar fi indraznit 
sa o faca. Domnul Isus, prin ceea ce a facut atunci, ne arata cum trebuie 
sa tratam locul in care ne inchinam lui Dumnezeu ~i parca vrea sa ne 
spuna tuturor: ,,Vegheati sa nu devina ce n-ar fi trebuit sa devina nici 
Templul lui Dumnezeu din Ierusalim." 

Daca trebuie curatit ceva, sa o facem noi, pana nu se aprinde 
mania lui Dumnezeu. Sa avem grija sa nu-L facem pe Domnul Isus sa 
mai planga inca o data. 

III. MINUNEA VJNDECARII BOLNAVILOR 

in ziua de Florii au fost in Ierusalim mai multe categorii de 
oameni. Cei mai multi poate ca au fost cei nepasatori, pe care 
evenimentul nu i-a afectat in nici un fel. Au fost altii care plini de ura ar 
fi dorit ca a~a ceva sa nu se fi intamplat. Au fost insa ~i oameni care 
sincer s-au bucurat ~i au crezut ca visul lor se va implini ~i Mesia va 
~edea pe scaunul de domnie al lui David. 

Dar in Templu au venit o categorie deosebita de oameni, 
oameni bolnavi, orbi ~i ~chiopi, oameni care nu vedeau bine ~i nu 
umblau bine. Ei au venit cu speranta ca El, Fiul lui David, le va da 
ceva. $i El, care a purtat pe cruce ~i boalele noastre, le-a dat lumina ~i 
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sanatate. Ce semnificativ este faptul, Elda tuturor care-L cauta o noua 
lumina pentru viata, pentru ca El este lumina vietii ~i tot El ne da 
p~tere s_a ~blaJ? ~ltfel. Sa c~~im carari drepte cu picioarele noastre ~i 
sa fim ~1 n01 lumtm pentru altn care umbla in intuneric. 

IV. MINUNEA PROFETIEI PE CARE A ROSTIT-O 
DOMNUL CU PRIVIRE LA IERUSALIM (Luca 19:41-44) 

. A fost_ foarte frumos la Ierusalim in ziua de Florii. De fapt, a 
fost smgura zt frumoasa pe care pamantul a oferit-o Aceluia care 1-a 
creat,: D":1" Domnul Isus a privit putin mai inainte. El nus-a oprit lace a 
fost m zma aceea. El a vazut ~i ce va fi in viitor ~i acest lucru L-a 
intristat destul de mult ~i a inceput sa planga. 

Ora~ul pacii, Ierusalim, a pierdut in ziua aceea pacea lui 
Dumnezeu. ~~a ~ltima zi cand poporul Israel L-ar mai fi putut alege pe 
Domnul Pacu ~t odata cu El pacea lui Dumnezeu. Dar ei au ales 
,,pacea romana" care n-a tinut decat cativa ani, apoi a venit dezastrul. 

. Ain anul 70 ~.D., romanii au cucerit Ierusalimul, dupa un 
asedt~ 1~d:l.1:1ngat, ~~ l:au facut ~n~ c~ pamantul. Cel mai frumos ora~ 
al ant1ch1tat11, bucuna mtregulm pamant, a fost fa.cut o ruina. 

A ~~~ul Isus le-a spus ce se va intampla, Lui i-a parut rau ~i a 
p~ans 1:11a1 mamte ~urerea poporului Sau. Dar ei nu L-au crezut, pentru 
ca de~1 avea~ och1, nu vedeau. Duhul de necredinta le-a orbit via ta . 

. Daca L-ar fi crezut_ pe Domnul Isus, poate ca ar fi plans ~i ei 
ama~mc, d~r n-a~ crezut, ~1 au vazut ca a~a s-a intamplat, cum a spus 
El, ~1 atunct au plans, dar a fost prea tarziu. 

Concluzie: 
-Fiecare om care se intoarce la Dumnezeu face o zi frumoasa 

Domnului Isus. 
- Ar fi bine ca entuziasmul ucenicilor Domnului de la Florii sa 

ne cuprinda pe toti ~i sa-L proclamam cu bucurie Imparatul nostru. 
- Care credeti ca este cea mai mare minune facuta de Domnul 

Isus la Florii? 
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- Credeti ca in unele ,,Temple" ar fi ceva de curatat ~i acum, sau 
nu? 

- Este acum ,,Templul" o Casa de rugaciune, sau este o sala de 
spectacol, ori un club religios? 

-Daca ati putea, ce ati schimba in ,,Templu"? 
- Credeti ca Floriile au ~i o semnificatie practica, sau numai 

una profetica? Daca da, care este? 
- Ce motiv credeti ca au avut marii preoti ca s-au maniat foarte 

tare in ziua de Florii? ~titi ce au hotarat ei in ziua aceea? (Luca 19: 4 7) 
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Schita prescurtata a lecfiei 

Minuni intamplate in ziua de Florii 
Matei 21: 1-17 (Matei 21:9) 

Introducere 

I. Minunea implinirii profepilor 
- Intrarea triumfala in Ierusalim 
-Modul in care a intrat 
-Osanalele copiilor 

II. Minunea curafirii Templului 
- Ce trebuie sa fie Templul 
- Ce a devenit Templul 
- Din ce cauza s-au intamplat aceste lucruri 

III. Minunea vindecarii bolnavilor 
-N epasatorii n-au primit nimic 
-Bolnavii interesati au primit sanatate 

IV. Minunea profefiei pe care a rostit-o Domnul cu privire 
la Ierusalim (Luca 19: 41-44) 

-Profetie care s-a implinit intocmai in anul 70 A.D. 

Concluzie: 
- Fiecare om care se intoarce la Dumnezeu face o zi frumoasa 

Domnului Isus. 
- Ar fi bine ca entuziasmul ucenicilor de la Florii sa ne 

cuprinda pe toti 
-Credeti ca unele,, Temple" ar mai trebui curatite, sau nu? 
-Care credeti ca este semnificafia practica a Floriilor? 
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