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DUMINICA FLORIILOR
PRAZNICUL INTRĂRII DOMNULUI NOSTRU

IISUS HRISTOS ÎN IERUSALIM

Stăteau faţă în faţă. El, Mirele, şi ea, răsfăţata fiică a ionului. De pe Muntele Măslinilor, de unde
privea Hristos, cetatea Ierusalimului se desena la orizont semeaţă, încordată, cu toate simţurile
ascuţite. El, Mesia cel promis, venea la ultima întâlnire însoţit de vuietul mulţimii care-I calcă pe
urme, încă din Metania. Alaiul acesta ca de nuntă se agăţase cu cerbicie de persoana Mântuitorului
încă de la episodul învierii lui Lazăr, cel mort de patru zile. Ca şi în alte dăţi, Iisus înfruntă moartea
altora,  arătându-i  neputinţa,  ruşinând-o.  Aşa  avea  să  se  întâmple  şi  cu  propria  Lui  moarte…
(Giovanni Papini – „Viaţa lui Iisus”)

În faţa Ierusalimului, în acea duminică de aprilie a anului 33 de la Naşterea Sa, Dumnezeu-Fiul,
Domnul Iisus Hristos întrupat într-un om încă tânăr, în vârstă de numai 33 de ani, privea îngândurat
locul unde va gusta de bunăvoie,  până la capăt,  urmările şi  consecinţele neascultării  adamice.
Mireasa lui dragă, Ierusalimul, îi va fi încăpere de tortură, loc al umilinţei, mormânt. Ultimul act din
istoria aşteptării mesianice va fi unul sângeros, cumplit, mirosind a trădare şi moarte. Nici o bucurie
nu va însoţi nuntirea aceasta a omului cu un Dumnezeu doldora de iubire. Da, un Dumnezeu preaplin
de dragoste, de nesfârşită compasiune, care-Şi lasă Cerurile şi Se oferă singur morţii – adică Se
abandonează de bunăvoie acelei  experienţe a nimicului  pe care nu El a creat-o,  pe care nu o
cunoştea! Solidar cu făptura afectată, alterată şi slăbănogită de păcat, îndurând fără să cârtească
legea libertăţii de El sădită în inima omului, acest Dumnezeu imprudent – credul, cum ar gândi unii,
care, de altfel,  L-au executat fără milă – S-a prezentat în faţa umilinţelor şi  a morţii,  cu toată
simplitatea unui cuceritor de inimi curate şi smerite: călare pe mânzul asinii!
Tot atât de contrariaţi şi de indignaţi vor fi fost şi contemporanii proorocului Zaharia, cel ce, cu 500
de  ani  înainte  ca  Mântuitorul  nostru  Iisus  Hristos  să  se  nască,  I-a  vestit  intrarea  în  cetatea
Ierusalimului călare pe un… măgar. Halal Mesia! – vor fi gândit atunci iudeii de pe vremea lui
Zaharia; Halal Împărat! – vor fi gândit fariseii şi cărturarii de acum 2000 de ani; Halal Dumnezeu
mai aveţi şi voi, creştinii! – vor gândi şi acum deştepţii lumii noastre. Şi totuşi proorocia s-a împlinit
întocmai,  magistral  tâlcuită  de  Sf.  Ioan  Gură  de  Aur,  patru  veacuri  mai  târziu.  Acesta  ne
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încredinţează că mânzul asinii  pe spinarea căruia Iisus Hristos a fost purtat spre Ierusalim nu
simbolizează altceva decât Biserica cea nouă a creştinilor, iar asana, mama acestui mânz, reprezintă
vechea credinţă iudaică şi mozaică, aceasta păşind în istorie pe urmele odraslei sale. Mulţimea
revărsată pe povârnişul Muntelui Măslinilor – afirmă exegeţii – nu era, în marea-i majoritate, din
Ierusalim.  După  Iisus  Hristos  se  ţineau  scai  orbii  surprinşi  de  strălucirea  luminii,  slăbănogii
întremaţi, demonizaţii eliberaţi de locuirea răului şi toţi cei ce au asistat înmărmuriţi la învierea lui
Lazăr, în Metania. Aşadar, după El se ţineau locuitorii acelui sat dimpreună cu miile de pelerini,
veniţi  din toate colţurile Iudeii,  Galileei,  Samarei şi chiar de mai departe, spre a se închina la
Ierusalim, la Sărbătoarea Corturilor. Acesta era alaiul care s-a ivit, în după-amiaza acelei duminici,
la intrarea de răsărit a marii cetăţi. Dincoace de ziduri, poporul ierusalimitean, călăuzit de mai-marii
sinagogii, era nedumerit. Ba chiar „… toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este acesta?“, aşa
cum ne încredinţează Evanghelia după Matei Oricâte lucruri luminate am face, oricât de bine am
vorbi ori am scrie, fără credinţa şi conştiinţa Învierii totul este zadarnic, totul este praf şi cenuşă. De
aceea, în această Duminică a Floriilor, să nu pregetăm a ne duce la Biserică – Ierusalimul nostru
restaurat – ca să întâmpinăm intrarea Domnului nostru Iisus Hristos aşa cum se cuvine; pentru că
Iisus Hristos – contemplându-ne inimile – să nu poată zice cu întristare şi jale, ca odinioară, când a
plâns la porţile cetăţii: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta! Dar
acum ascunse sunt de ochii tăi“.

DESPRE ÎNVIEREA DREPTULUI LAZĂR ŞI
INTRAREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS ÎN IERUSALIM

„Învăţătorul este aici şi te cheamă” (In.11,28) „Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta
încredinţând-o, pe Lazăr din morţi  l-ai  sculat,  Hristoase Dumnezeule.  Pentru aceasta şi  noi,  ca
pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii strigăm: Osana Celui dintru înălţime, bine
eşti cuvântat, Cel ce vii intru numele Domnului”. Sunt cuvinte pe care le spunem în fiecare an la
praznicul Floriilor, respectiv al Întrării Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, precum şi în
ziua precedentă, în Sâmbăta lui Lazăr.
Rostind sau cântând aceste cuvinte, ne adresăm Domnului Iisus Hristos, Biruitorului morţii, Care l-a
înviat din morţi pe Lazăr preînchipuind şi prin aceasta învierea noastră, a tuturor, învierea cea de
obşte şi ne exprimăm bucuria de a-L întâmpina pe Domnul Iisus Hristos asemenea pruncilor din
Ierusalimul de acum aproximativ două mii de ani. Intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim,
pe care o sărbătorim în fiecare an în duminica dinaintea Sfintelor Paşti, este istorisită de toţi cei
patru sfinţi evanghelişti, fiind strâns legată de evenimentele ultime ale vieţii trupeşti a Domnului
nostru Iisus Hristos, de ultimele Sale zile petrecute în Ierusalim, de patimile, răstignirea, moartea şi
Învierea Sa din morţi.
La începutul capitolului 12 al Evangheliei sale, Sfântul Evanghelist Ioan prezintă o altă venire a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos în casa lui Lazăr, pe care îl înviase, prilej cu care Maria, sora
acestuia, a uns picioarele lui Iisus Hristos cu mir de mare preţ şi le-a şters cu părul capului ei,
ungere ce a fost interpretată de Mântuitorul ca fiind o reînchipuire a morţii şi îngropării Sale.
Evanghelia ne relatează iarăşi că mulţime mare de iudei, auzind că Iisus Hristos a venit în casa lui
Lazăr, s-au grăbit să vină şi ei acolo pentru a-L vedea nu doar pe El, ci şi pe Lazăr, pe care l-a înviat
din  morţi.  În  ziua  următoare,  Iisus  Hristos  a  intrat  în  Ierusalimul  care  se  pregătea  pentru
sărbătoarea Paștilor. Evenimentul este prezentat, cum am spus deja, de toţi cei patru evanghelişti,
din scrierile cărora aflăm că Mântuitorul nostru Iisus Hristos, călare pe un asin, a intrat în cetatea
lui David, fiind întâmpinat de mulţimea care, purtând în mâini şi aşternând în cale ramuri de fenic,
striga:  „Osana!  Binecuvântat  este  Cel  ce  vine  intru  numele  Domnului,  Împăratul  lui  Israel!”
(In.12,13). Intrând în Ierusalim, Mântuitorul Iisus Hristos nu a provocat doar bucuria mulţimii, ci şi
invidia fariseilor, care se vorbeau între ei: „Vedeţi că nimic nu folosiţi! Iată, lumea s-a dus după El”
(In.12,19). Peste doar câteva zile aceştia aveau să-L prindă pe Iisus Hristos, să facă astfel încât El să
pătimească şi în cele din urmă să fie răstignit, neputând să creadă, din pricina răutăţii lor că El era
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Viaţa şi că, prin urmare, ei luptau chiar împotriva Vieţii, împotriva izvorului vieţii lor, împotriva lor
înşişi.
Aceste  lucruri  petrecute  acum aproximativ  2000  de  ani  noi  le  mărturisim în  fiecare  an  când
pomenim învierea Dreptului Lazăr şi când sărbătorim Intrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în
Ierusalim, devenind astfel şi noi martori ai acestor evenimente.

STELIAN GOMBOŞ
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