
                 Curaţenia de primăvară ! Luca 19:28-48 
             

Ce să iau din casă şi ce să pun în loc pentru perioada care vine!? De obicei 
băgăm în şifonier hainele groase, şi le scoatem pe cel uşoare, de vară.  
Dragii mei, cam aşa se procedează şi cu păcatul la astfel de sărbători. Punem de-o 
parte cele vechi, şi pentru câteva zile ne primenim, după care o luam de la capăt. 
 
  Valori vechi, biblice: 

 
1. Sărăcia, modestia. „Căci cunoaşteti harul Domnului nostru Isus Hristos. 

El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi 
să vă îmbogăţiţi.” 2 Cor.8:9 

Domnul Isus nu a avut bunuri, atât timp cât a fost pe Pământ ca om.  
„Isus i-a raspuns: "Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului 
n-are unde-Şi odihni capul." Luca 9:58 
 
Domnul a împrumutat totul pentru nevoile Lui – nu a avut nimic, dar când a fost 
vorba de oferit, a oferit totul – dar absolut totul, chiar şi viaţa Sa. 
De la naştere până la moarte a fost liber. Lucrurile sunt ca să le folosim noi pe ele, 
nu să le devenim noi robi. Domnul nu a avut nici măcar un măgăruş. Astăzi cei mai 
săraci oameni au măgăruşi.  
În antichitate, asinul, catârii erau folosiţi de împăraţi pentru paradă, caii erau 
antrenaţi pentru război.  
Şi Isus este văzut în Apocalipsa călare pe un cal alb, dar contextul este războiul. 
Apoc.19.11 
 
 2. Recunoştinţa. Zaharia 9:9 

 
Interesant că atunci când Domnul trimite după un măgăruş, stăpânii nu pun 

prea multe întrebări, cu excepţia acelei întrebări:”pentru ce dezlegaţi măgăruşul?”. 
Când aud răspunsul nu mai întreabă cine îi va da să mănânce, sau apă, sau când îl 
aduceţi înapoi, sau să nu-l fure cineva?! Nu! Dacă Domnul are trebuinţă de ceva ce 
am eu, sunt onorat, Domnul va purta de grijă; dau cu toată inima. Ucenicii 
mergând acolo unde i-a trimis Domnul, se expun. Şi ei merg să facă lucrarea tot 
din recunoştinţă. 
 
Măgăruşul a fost dat Domnului, nu ucenicilor. O fetiţă cu dizabilităţi locomotorii 
era la biserică. A auzit că se face strângere de ajutoare pentru copiii orfani, şi când 
a trecut tava cu colecta, ea şi-a scos ineluşul de aur din deget şi l-a pus în tavă. 
Casierul, după ce a numărat banii, la sfârşit, a găsit ineluşul şi aflând cine l-a dat,  



s-a dus la fetiţă şi i-a spus:”nu este nevoie să facă asta, sunt alţii care ar trebui să 
dea”. Domnule, eu nu v-am dat inelul dumneavoastră, ci eu l-am dat Domnului. 
 

Matei 21:7 ”măgăruşul şi mama lui”. O ilustraţie spunea:”după ce s-a 
terminat procesiunea, mama şi fiul s-au întors în grajd. În grajd mai erau şi alte 
animale. Măgăruşul a început să se laude:”măi, fiţi atenţi la mine; trebuie să vă 
închinaţi înaintea mea, căci toată cetatea îşi arunca hainele pe jos şi se închinau 
înaintea mea. Prostuţule, îi spuse mama, nu înaintea ta se închinau ei, ci înaintea 
celui ce era pe tine”! 

 
3. Închinare. Luca 19:45-48 
 

La încoronarea reginei Victoria s-a cântat imnul „Domn al Domnilor, Rege-al 
regilor”, iar tot poporul se ridica, dar eticheta cerea ca ea, regina, să rămână aşezată 
fără să se ridice. Dar când acel puternic refren s-a auzit, ea nu a mai putut să stea 
pe scaun, ci s-a ridicat şi şi-a plecat capul înaintea Împăratului împăraţilor şi 
Domnului domnilor. 
„Şi atunci împăratul îţi va pofti frumuseţea. Şi, fiindcă este Domnul tău, adu-i 
închinăciunile tale.” Psalm 45:11 
 
 4. Lacrimi. Domnul Isus a plâns de două ori. Atât avem înregistrat în 
Scriptură, la mormântul lui Lazăr, arâtând ce rău îi pare după suferinţa provocată 
de păcat, ce tragedie. El spune:” Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Şi ce 
vreau decât să fie aprins chiar acum! Luca 12:49 
Şi a mai plâns la intrarea în Ierusalimul Lui iubit. Şi mai plânge cred eu, şi acum. 
De ce? Plânge când vede starea inimii tale. Iacov 4:4,8 ”oameni cu inima 
împărţită”. 
 
 5. Moarte. Ioan 12:20-33 
 

Atac asupra valorilor creştine: 

  
1. Critici. Ceartă-ţi ucenicii să tacă. Fa.4:17,18. Poţi să taci, te întreb?  

 
„Fariseii au zis deci intre ei: "Vedeţi că nu câştigaţi nimic: iată că lumea se duce 
dupa El!" Ioan 12:19 
 
Cei ce fac acele fapte rele, sunt cei mai vehemenţi critici. Fariseii şi cărturarii îl 
criticau pe Domnul că întărâtă norodul la răscoală, dar ei făceau de fapt asta; ei 



spuneau că Isus a spus să nu se plătească taxele Cezarului, dar ei din casa Tatălui 
au făcut o casă de negustorie şi mai apoi o peşteră de tâlhari. 
 
Cum puteti crede voi care umblati dupa slava pe care v-o dati unii altora, si nu 
cautati slava care vine de la singurul Dumnezeu? Ioan 5:44 
 

2. Indiferenţă: „S-a spălat pe mâni”. Elisei turna apă pe mâinile Stăpânului 
lui. Isus a spălat picioarele ucenicilor. Pilat s-a spălat pe mâni de sângele Lui Isus. 
Câtă diferenţă în abordarea problemei: slujire, sau dezvinovăţire. Eu sunt 
nevinovat. Cine dă verdictul final, tu? 
Te îndemn să nu ţii mai mult la religia ta, decât la adevăr. 
 

Domnul ia atitudine:  
 

Domnul a venit deodată în vizită prin Duhul Său şi astăzi. Maleahi 3:1  
De ce crezi că a venit la tine? La mine a venit pentru că am avut de trecut un test. 
A venit pentru că ştia că am nevoie de eliberare. A venit pentru că este nevoie de o 
curăţire a templului inimii mele. De aceea mă pocăiesc şi spun:”Doamne ce bine că 
ai venit”! Doamne, lucrează Tu pocăinţă în inima mea. La plecarea Lui, va rosti El 
o judecată, sau va lăsa o binecuvântare? 
„ Cine ştie dacă nu Se va întoarce şi nu Se va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după El 
o binecuvântare, daruri de mâncare şi jertfe de băutura pentru Domnul Dumnezeul 
vostru?” Ioel 2:14 
Ce vei face în această zi a cercetării?   
 „Să îL slaveasca pe Dumnezeu în ziua cercetarii.” 1 Petru 2:12d 


