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Azi avem posibilitatea de a reflecta asupra evenimentelor petrecute inaintea minunatei 
Sarbatori de  Paști.

“1 Când s au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele Măslinilor, Isus 
a trimis doi ucenici, 2 zicându le: „Duceți vă în satul dinaintea voastră. Imediat ce intrați în 
el veți găsi un măgar legat și un măgăruș împreună cu el. Dezlegați i și aduceți i la Mine! 3 
Dacă vă va spune cineva ceva, să i ziceți că Domnul are nevoie de ei. Și imediat îi va trim-
ite.“ 4 Acest lucru s a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care 
zice: 5„Spuneți i fiicei Sionului: «Iată că Împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un 
măgar, alături de un măgăruș, mânzul unei măgărițe. 6 Ucenicii s au dus și au făcut așa 
cum le poruncise Isus. 7 Au adus măgarul și măgărușul, și au pus hainele peste ei, iar Isus a 
șezut pe ele. 8 Cea mai mare parte din mulțime își așternea hainele pe drum, iar alții tăiau 
ramuri din pomi și le așterneau pe drum. 9 Mulțimile care mergeau înaintea lui Isus și cele 
care L urmau strigau: Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Dom-
nului! Osana în locurile preaînalte!“ 10 Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea a început să 
se agite, întrebându se: – Cine este Acesta? 11 Mulțimile răspundeau: – Acesta este Profetul 
Isus din Nazaretul Galileei!”
Matthew 21:1-11 NLT

Duminica Floriilor a fost o ocazie regală. Continuăm să ne luptăm cu provocările pande-
miei. Care e legătura dintre tot ce citim în Biblie, si ceea ce experimentăm astăzi?  Dumini-
ca Floriilor reprezinta un rege care a intrat într-un oraș închis. Israelul trăia sub opresiunea 
romanilor – ei nu erau liberi să facă ceea ce vroiau. Duminica Floriilor – Salvatorul nostru a 
venit! În sfârșit, vom avea libertate! 
 În acest moment și în această Duminică a Floriilor, haideti sa afirmam ca:

1. ISUS ESTE DOMNUL ISTORIEI 
Biblia afirma:
“4 Acest lucru s a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice: 
5„Spuneți i fiicei Sionului: «Iată că Împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar” 
Matthew 21:4-5NL

Ceea ce a făcut Isus în acea zi a fost împlinirea unei profeții din Zaharia capitolul 9. Una 
dintre marile teme ale Evangheliei lui Matei este aceea de a arăta ca Isus, în slujirea Sa, 
îndeplinește profețiile din Vechiul Testament.  Planurile și scopurile lui Dumnezeu erau 
împlinite în Duminica Floriilor. În ciuda circumstanțelor actuale, a provocărilor, a haosului, 
Dumnezeu nu ne-a abandonat și nu suntem în mâinile sorții. Ca urmași ai lui Isus, acesta 
este adevărul pe care suntem chemați să ne fixam pasii.



2. REDESCOPERĂ-L PE ADEVĂRATUL ISUS

“8 Cea mai mare parte din mulțime își așternea hainele pe drum, iar alții tăiau ramuri din 
pomi și le așterneau pe drum.”
 Matthew 21:8 NLT

Veșminte și ramuri au fost răspândite pe drum - mulțimea se gândea că Isus este un me-
sia militar. Un salvator puternic care i-ar da afară pe asupritori și care ar constri tronuri în 
Ierusalim. A existat o așteptare teologică despre ce ar trebui să fie Isus Mesia.
Isus este exact ceea ce are nevoie Ierusalimul, dar nu tot ceea ce se așteaptă ei să fie.  
Si-au greșit prioritățile. Au avut o viziune a lui Isus care nu este adevărată...

“Poporul a vrut un profet, dar acest profet le spune că orașul lor e sub judecata iminentă a 
lui Dumnezeu . Vroiau un Mesia, dar acesta urma să fie înscăunat pe o cruce păgână. Ei au 
vrut să fie salvați de rău și opresiune, dar Isus a vrut  să-i salveze de cel rău, în adâncurile 
lor, nu doar răul de suprafață a ocupației romane și exploatarea de către cei bogați .”
Tom Wright – Episcop și Teolog

Avem un concept despre Isus care nu este adevărat, pe care l-am impus noi. L-am făcut pe 
Isus  un Isus al preferințelor noastre. De ce nu cerem Duhului Sfânt să nască în noi o vi-
ziune proaspătă, reînnoită a ceea ce este Isus cu adevărat.  Sa ne arate o o fata a frumosu-
lui său personaj pe care nu l-am mai văzut până acum. Pentru a expune în noi doar imag-
ini ale lui Isus care sunt adevărate.

3. ISUS VINE SĂ  AGITE, SA TULBURE, SA MISTE INIMA NOASTRA

Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea a început să se agite…Matthew 21:10 NLT
Întregul oraș a fost agitat din cauza lui Isus. Agitat în greacă - adesea folosit pentru cutre-
mure. Aruncat în agitație, plin de emoție.

Regele Irod s a tulburat auzind acest lucru și, împreună cu el, s a tulburat tot Ierusalimul.
Matthew 2:3 NIVUK

Isus vine să tulbure lucrurile. De ce nu-l invităm să agite inca o data lucrurile  în noi.  Este 
ușor să fi setat pe acelasi sentiment atunci când esti creștin de mai mult  timp. Ce-ar fi să 
ne aratam disponibilitatea din nou. Acest lucru ar putea însemna că avem o viziune mare 
și interesantă, sa fim agitați pentru fidelitatea în curs de desfășurare.  Aceeași agitare - dar 
poate provoca o varietate de rezultate diferite.
Doamne, misca  inimile noastre din nou spre tine.  Nu vreau prima credință înapoi, dar 
vreau prima mea dragoste pentru El înapoi! Pentru a surprinde acea primă dragoste, acea 
disponibilitate totală să te supui imediat, fără ezitare.  Doamne Iisuse, misca-mi inima.

4. ISUS A VENIT ÎN UMILITATE

7 Au adus măgarul și măgărușul, și au pus hainele peste ei, iar Isus a șezut pe ele. 
 21:7 NLT
S-ar fi așteptat ca El să călărească pe un cal de război! Un măgar nu se potrivește cu ce ar 
face un rege.

Isus intră ca un slujitor, nu ca un războinic. Orice luptă care trebuie făcută nu este împo-
triva romanilor, ci împotriva forțelor mai mari ale puterii întunericului.  Filipeni 2 ne dă un 
exemplu: gândește așa, poartă-te așa.  Isus nu este doar salvatorul nostru, ci și exemplul 
nostru. Umilința nu a fost sărbătorită. Grecii și romanii disprețuiau această cultură. Pentru 
ei totul se rezuma la a fii hapsân si a avea putere, a arata cine e conducatorul. 

 Suntem chemați să călcăm pe urmele lui Isus.



“Slujitorii sunt oameni de ajutor activi” Dietrich Bonhoeffer - Teolog (parafrazat) 

A avea o atitudine de slujire nu înseamnă doar ceea ce facem, ci și ceea ce simțim atunci 
când oamenii ne tratează ca pe niște slujitori. 

 Isus i-a învățat pe ucenicii săi despre măreție și slujire.

5. SA ÎMPĂRTĂȘIM DESPRE  HRISTOS
“ Cine este Acesta? 11 Mulțimile răspundeau: – Acesta este Profetul Isus din Nazaretul Gali-
leei!” Matthew 21:10-11 NIVUK

Cea mai importantă întrebare pe care ar trebui sa ne-o punem în viața noastra este aceas-
ta... 

 “Cine este Isus?”

 Aceasta este cea mai mare si cea mai importantă întrebare adresată în Duminica Floriilor. 
Răspunsul la această întrebare afectează totul, atât acum, cât și pentru totdeauna. Este 
absolut esențial.  Aceasta este o oportunitate de a vorbi despre credința noastră. 
Cu amabilitate, să aratam  oamenilor pe cine SARBATORIM sau ce  sărbătorim- Viața lui 
Isus, moartea, învierea, înălțarea.
Haideti sa ii invitam pe cei din jurul nostru să participe. 
Sa ne rugam pentru ocazia de a vorbi, împărtăși, invita. Cel mai mare adevăr pe care îl 
putem împărtăși este să spunem ce a făcut Domnul pentru noi.  În acest sezon de Paști, 
fie ca noi să fim credincioși în continuare si să-L urmăm.


