
   
 Bucurie şi lacrimi, zâmbet şi suferinţă, bucurie şi agonie – începutul Floriilor ! 

                                  Luca 19:29-48 – Psalm 118:24-26 

 Ce ieftin văd unii oameni mântuirea de Florii: rupi flori, salcie, şi pui acasă la uşă, şi te 
aştepţi ca Domnul să te primească, să se bucure de tine?! Foarte ciudat ! Să îşi ureze la mulţi ani 
unii altora cei cu nume de flori! 
 Nu mai rupe copacii, rupe-ţi inima în pocăinţă. Al Meu este Pământul cu tot ce cuprinde el, dacă 
Mi-ar fi foame nu ţi-aş cere ţie. Nu fi ca Simon leprosul care L-a invitat pe Isus la el la masă 
crezând că dacă îi dă să mănânce, nu trebuie să se lase zdrobit în pocăinţă. Fraţii mei am văzut 
prea mulţi creştini care nu sunt zdrobiţi. Încă mai trebuie să treacă sărbători care să lovească ca 
un ciocan în inima lor de piatră. Lasă-te zdrobit, fă din inima ta Jerusalim pentru Isus. 
 Psalm 137 :’’cum să cânt, cum să mă prefac creştin când nu sunt, cum să imit bucuria, 
cântarea, dacă eu sunt pe un pământ străin?’’Aruncă de pe tine haina silniciei, a răutăţii, a urii, 
calcă Doamne Tu pe ele, calcă-mă Doamne pe mine, nu doar hainele mele, florile mele, ci pe 
mine Doamne, viaţa mea, eu mă proştern la picioarele Tale. Ce uşor este să dăm dacă nu avem 
încotro, orice altceva, dar nu pe noi. Isus te vrea pe tine !  
 David a dorit să construiască acest Templu în care a intrat odinioară Domnul Isus, dar 
Dumnezeu nu i-a îngăduit. Nu David, căci ai vărsat prea mult sânge. Nu tu, ci fiul tău, numit 
Pace, El va construi o casa trainică Numelui Meu. Deci nu poţi face nimic pentru el, atât timp cât 
ai viaţa murdară. 
 Sărbătoarea floriilor este o sărbătoare a cercetării pentru poporul Domnului. Nu te 
poţi bucura dacă nu eşti găsit vrednic în urma evaluării divine. Nu te poţi bucura la final, pentru 
că Floriile fac parte din ultima sărbătoare a anului evreiesc, de aceea este o sărbătoare a 

evaluării. Luca 1:67,68 – cercetare; 1 Petru 2:12 ‚’’să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua 

cercetării’’. Cum aşa? Păi au fost găsiţi credincioşi în lucrul încredinţat lor. Doamne azi la Florii 
stau înaintea Ta şi îţi mulţumesc că am făcut ce eram dator. Sărbătoarea bucuriei şi a împlinirii 
vine când te uiţi în urmă cu mulţumire. Dumnezeu S-a uitat în urmă la cele 6 zile ale creaţiei şi a 
văzut că toate erau foarte bune, şi atunci S-a odihnit. La Florii ne uităm în urmă cu frică sau cu 
mulţumire?! 
  Cercetare pentru cei ce nu-l cunosc pe Domnul ! Domnul Isus Se opreşte lângă inima 
ta şi vrea să te ia în stăpânire. El vrea să facă o schimbare radicală în viaţa ta. La Florii sunt 
prezente printre alte categorii, şi astfel de oameni: 
-Petrecăreţii  
-Religioşii 
-Orbii 
 Petrecăreţii iubesc distracţia. Ei sunt cei care trec foarte uşor dintr-o extremă în alta. De 
la cârciumă la biserică şi invers fără vreo problemă de conştiinţă. Noaptea la distracţie iar ziua la 
Biserică. Pe ei nu îi interesează mântuirea, ci doar petrecerea. Este o imagine cutremurătoare a 
românilor de astăzi. Dumnezeul unor astfel de oameni este pântecele. Ei sunt uşor de manipulat, 
dacă le dai ceea ce vor ei, pâine şi circ. Aici ei strigă :’’Osana!’’ iar peste câteva zile :’’la moarte 
cu omul acesta’’. Azi închinători, mâine hulitori ! Un sentiment dulce amar ! 
 Religioşii – pe astfel de oameni îi deranjează când pocăiţii Îl pun pe Isus deasupra tuturor 
lucrurilor sau fiinţelor, chiar a familiei. Domnul Isus deasupra, iar eu ma proştern la picioarele 
Sale. Pe aceşti oameni îi interesează afacerile cu religia, afacerile cu Isus. Ei stau strâns legaţi de 
acest nume pentru că de acolo le iese banul. Dumnezeul lor este banul, mamona. ‚’’ Vedeţi că nu 
câştigăm nimic, şi că lumea se duce după El?!’’ 



Ei caută prin orice mijloace să ţină vie sărbătoarea. Mielul de la Templu era de 15 ori mai scump 
decât cel de dincolo de poartă. Când venea omul cu animalul la Levit, acesta îl cerceta, şi-i 
spunea:’’e bun, dar are o ureche mai mare şi una mai mică’’, deci nu poate fi primit, ia unul de la 
noi. Astfel se face că omul cu pricina se făcea cu 2 miei şi el se învârtea prin Templu să încerce 
să dea mielul cu mai mult faţă de cei de afară ca să scoată ceva din pagubă. Astfel preoţii făceau 
ca poporul să urască pe un astfel de dumnezeu, dumnezeul bişniţar. Isus vine şi scoate afară tot 
ce e murdar. Cum este inima ta? 
  Nişte orbi şi şchiopi erau deasemenea prezenţi. Deşi este placere în păcat, este o plăcere 
de o clipă, după ce clipa a trecut omul rămâne cu sufletul şi mai gol. Ce alege omul între 
căpătarea vederii şi distracţia de o clipă dar rămânerea în starea nenorocită de orb?                               
Matei 11:28-30 ‚’’veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă’’! 
 
 Sărbătoarea Floriilor este unică prin faptul că : 
-Este singura sărbătoare la care Domnul  plâns. De ce plânge Domnul? Pentru că te iubeşte şi 
vede împietrirea şi îndârjirea cu care te împotriveşti Cuvântului. Când intră în Ierusalim Domnul 
Isus se uită în 4 direcţii: 
a) înapoi= a văzut de câte ori a încercat să-i strângă la piept şi ei s-au împotrivit – au fost 
cercetaţi. 
b) înterior=orbire spirituală, ignoranţă 
c) în jur=religiozitate multă, forme goale 
d) înainte= judecata. În anul 70 d.Cr. Titus asediază cetatea şi după 143 de zile Ierusalimul cade 
în mânile lor. 600.000 de evrei sunt ucişi, alte mii sunt luaţi captivi, Templul distrus, bunurile 
luate, peste cetatea dărâmată se trag brazde romane. 
 De ce s-au întâmplat toate acestea? Pentru că nici nu au vrut să audă ceea ce li se spunea 
de Domnul. Ioan 1.11; Luca 19:14 (nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi). 
Hristos, Domnul a venit să elibereze dintr-o robie a păcatului. El se uită şi în viaţa ta, în cele 4 
direcţii. De câte ori ai auzit chemerea Lui, şi ai rămas în aceeaşi stare, El ştie ce este în inima ta, 
El vede pe ce pui tu preţ, dacă vei continua să-l respingi, înaintea ta este judecata, vei plăti un 
preţ amarnic – iazul de foc şi de pucioasă. 
 
-A acceptat demonstraţia publică din 2 motive: pentru a împlini profeţia din Zaharia 9.9 şi pentru 
a-i obliga pe liderii religioşi să acţioneze. Liderii religioşi voiau să acţioneze după Paşti. Matei 
26:3-5. Dumnezeu însă în planul Lui avea să-L dea pe Domnul în exact acelaş timp cu Mielul de 
paşti pentru a arăta că Această jertfă va fi ultima, că Acesta este Mielul Lui Dumnezeu, fără 
cusur şi fără prihană. De vei crede în el vei fi curăţit şi sfinţit şi vei avea parte de serbare cu 
bucurie veşnică. De nu vei crede, viitorul tău este sumbru ! 2 Cor 5:17-21. Amin! 

 


