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“In satul dinaintea voastra veti gasi o magarita legata si un magarus impreuna cu ea;
dezlegati-i si aduceti-i la Mine. Daca va va zice cineva ceva, sa spuneti ca Domnul are

trebuinta de ei.”

Intrarea lui Isus in Ierusalim

Betfaghe, inspre Muntele Maslinilor

Sa se implineasca ce fusese vestit prin prorocul care zice: “Spuneti fiicei Sionului: ‘Iata,
Imparatul tau vine la tine, bland si calare pe un magar, pe un magarus, manzul unei

magarite.”



Cei mai multi din norod isi asterneau hainele pe drum; altii taiau ramuri din copaci si le
presarau pe drum.

Noroadele care mergeau inaintea Lui strigau: Osana, Fiul lui David! Binecuvantat este
Cel ce vine in Numele Domnului! Osana in cerurile preainalte!”



Gonirea vanzatorilor din Templu

Ierusalim

Isus a intrat in Templul lui Dumnezeu.
A dat afara pe toti cei ce vindeau si
cumparau in Templu, a rasturnat
mesele schimbatorilor de bani si

scaunele celor ce vindeau porumbei si
le-a zis:

-"Este scris: 'Casa Mea se va chema o
casa de rugaciune.' Dar voi ati facut

din ea o pestera de talhari."



Isus a vindecat niste orbi si schiopi in Templu. Si copiii strigau:
 "Osana, Fiul lui David!"
Preotii cei mai de seama si carturarii s-au umplut de manie si au zis:
-Auzi ce zic acestia?
Isus a raspuns:
-"Da, oare n-ati citit niciodata cuvintele acestea: 'Tu ai scos laude din gura pruncilor si din
gura celor ce sug"?



Blestemarea smochinului

Lui Isus I-a fost foame; a vazut un smochin langa drum si s-a
apropiat de el, dar n-a gasit decat frunze. A zis:
-"De acum incolo, in veac sa nu mai dea rod din tine!"
Si smochinul s-a uscat.
Ucenicii s-au mirat si Isus i-a spus:
-"Adevarat va spun ca, daca veti avea credinta si nu va veti
indoi, veti face nu numai ce s-a facut smochinului acestuia,
ci, chiar daca ati zice muntelui acestuia: 'Ridica-te de aici si
arunca-te in mare', se va face. Tot ce veti cere cu credinta,
prin rugaciune, veti primi."

Intoarcerea in cetate



Preotii cei mai de seama si batranii norodului, intreaba pe Isus: 
-"Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea si cine 
Ti-a dat puterea aceasta?"
Isus:
-"Va voi pune si Eu o intrebare si, daca-Mi veti raspunde la ea, 
va voi spune si Eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan
 de unde venea? Din cer sau de la oameni?"
Preotii cei mai de seama si batranii norodului intre ei:
-"Daca vom raspunde: 'Din cer', ne va spune: 'Atunci de ce nu l-ati crezut?' Si daca vom raspunde:
'De la oameni', ne temem de norod, pentru ca toti socotesc pe Ioan drept proroc." 
Atunci au raspuns lui Isus:
-"Nu stim!"
-"Nici Eu nu va voi spune cu ce putere fac aceste lucruri." 

Puterea lui Isus. Pilda celor doi fii
In Templu



 
 
S-a dus la cel dintai si i-a zis:
-'Fiule, du-te lucreaza in via mea!'
-'Nu vreau', i-a raspuns el.
In urma, i-a parut rau si s-a dus.
 

S-a dus si la celalat si i-a spus tot asa.
-'Ma duc, doamne!' 
si nu s-a dus.
 
 

Un om avea doi feciori...
 
 



-"Cel dintai", au raspuns ei.
-"Adevarat va spun ca vamesii si cuvele merg inaintea voastra in Imparatia lui Dumnezeu.
Fiindca Ioan a venit la voi umbland in clea neprihanirii si nu l-ati crezut. Dar vamesii si
curvele l-au crezut. Si, macar ca ati vazut lucrul acesta, nu v-ati cait in urma ca sa-l credeti."

Cine a facut voia tatalui sau?
 



PE ROBII LUI:  Pe unul l-au batut, pe altul l-au omorat, iar pe altul l-au ucis cu pietre. 
PE ALTI ROBI: Mai multi decat cei dintai; si vierii i-au primit la fel. 
PE FIUL SAU: Zicand: 'Vor primi cu cinste pe fiul meu!' Dar vierii au zis intre ei: 'Iata
mostenitorul; veniti sa-l omoram si sa punem stapanire pe mostenirea lui.' Si au pus mana
pe el, l-au scos afara din vie si l-au omorat. 

Era un om gospodar care a sadit o vie. A dat-o unor vieri si a plecat in alta tara. Cand a venit
vremea roadelor, a trimis pe robii sai la vieri, ca sa ia partea lui de rod...

Pilda vierilor



Ei au raspuns:
-"Pe ticalosii aceia, ticalos ii va pierde, si via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la
vremea lor."
Isus le-a zis:
-"N-ati citit niciodata in Scripturi ca: 'Piatra pe care au lepadat-o zidarii a ajuns sa fie pusa in
capul unghiului; Domnul a facut accest lucru si este minunat in ochii nostri'?
De aceea, Imparatia lui Dumnezeu va fi luata de la voi si va fi data unui neam care va aduce
roadele cuvenite. Cine va cadea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste
care va cadea ea, il va spulbera."

Cand va veni stapanul viei, ce va face el vierilor acelora?

Peste: Va fi zdrobit

Sub: Il va spulbera


