
SCHITE MESAJE DE FLORII 

(1)CE S-A PUTUT VEDEA LA DOMNUL ISUS ÎN ZIUA DE FLORII? Luca 19:20-40 

Introd. Floriile nu au de-a face nici cu Florian, nici cu Florin, cu ramuri de sălcii, etc.; au de-a 

face însă în întregime cu Domnul Isus și planul de mântuire a lui Dumnezeu. 

I. UN  STAPÂN CARE ESTE ÎN CONTROL v.29-34 

(a) asupra propriilor acțiuni v.29-34 

(b) asupra propriilor ucenici v.29-30 

(c) asupra propriei creații v.30 

II.      UN REGE CARE ESTE ACLAMAT v.35-38 

(a) De către mulțimea pelerinilor v.35-36 

(b) De către mulțimea ucenicilor v.37-38 

 

II. UN RIVAL CARE ÎNCURCĂ SOCOTELILE V.39-40 

(a) Infirmă dorința de “pace” a unora (Fariseii) v.39 „ceartă-Ți ucenicii” 

(b) Afirmă declarația care nu poate fi oprită –„pietrele vor striga” 

Concl. tu ce vezi azi in Isus- un rival care îți încurcă socotelile, un rege care merita aclamat, 

iar apoi uitat, sau un Stăpân deplin asupra întregii tale ființe? 

 

(2) STAREA MULTOR INIMI ÎN ZIUA DE FLORII  Ioan 12:12-19 

Introd. În profeția lui Simeon, Domnul Isus este descris ca fiind un „semn care va stârni 

împotrivire” iar sufletul Mariei, mama lui va fi străpuns de o sabie, pentru a se descoperi 

starea (gândurile) multor inimi. În ziua Floriilor și în Săptămâna Mare, acestă profeție a fost 

împlinită- starea multor inimi a fost descoperită. 

I. INIMA SUPERFICIALĂ- Neînțelegerea mulțimilor, 12:12-15 

(a) Își doreau un altfel de Rege (Osana- Izbăvește-ne acum) 

(b) Își doreau un altfel de mesaj (un rege războinic sau rege pașnic?) 

II. INIMA INDOIELNICĂ- Neclaritatea ucenicilor 11:16 

(a) Deși Scripturile erau clare 

(b) Deși ei le-au implinit cu privire la El 

III. INIMA OSTILĂ –Nemulțumirea dușmanilor v.19- de ce erau nemulțumiți? 

(a) De popularitatea Domnului Isus  v.17-18,19 

(b) De lauda la adresa lui Isus  v.13 

(c) De compasiunea lui Isus  Mat.21:15 

Concl. care este starea inimii tale în prag de sărbatori? 

 

 



 

 

(3) FLORIILE- INVITAȚIE LA CERCETARE : A cui slavă o caut?  Ioan 12:20-43 

Introd. Săptămâna Mare a cuprins ceasurile astrale ale omenirii, acele evenimente decretate 

din eternitate pentru care a fost creată lumea și istoria omenirii. Tot ce fost până atunci, a fost 

o pregătire pentru această săptămână când Dumnezeu a fost glorificat prin moartea Fiului Său. 

Ce s-a întâmplat atunci, este o invitație profundă la identificarea și reașezarea valorilor vieții 

noastre. Problema esențială a vieții este: a cui slavă o urmăresc-a lui Dumnezeu sau a omului?  

Context. vizita Grecilor la praznic si cererea lor „Domnule, am vrea să vedem pe Isus” (v.21) 

Ioan 12:20-43- un pasaj plin de „slavă”, „proslăvire” 

I. PROSLĂVIREA FIULUI v.23-26, 31-33 

(a) Prin jertfa sacrificatoare- moartea bobului de grâu 

(b) Prin judecata solemnă asupra lumii/ Satan v.31 

(c) Prin impactul universal al jertfei v.32 

II. PROSLĂVIREA TATĂLUI V.27-28 

(a) de către Fiul-prin ascultarea Fiului în ceasul crucial  v.27 

(b) de către ucenici- prin asemănarea cu Fiul în ceasul suferinței  v.25-26 

(c) de către toți-prin acceptarea Fiului în ceasul cercetării v.34-36 

 

II. PROSLĂVIREA OAMENILOR v.37-43 

(a) De către Dumnezeu- Tatăl Meu îl va cinsti v.26b 

(b) De către oameni v.37-43-manifestată prin necredință sau teamă de oameni 

(4) „ANOMALII” DIVINE IN ZIUA DE FLORII  Mat. 21:1-17 

Introd. Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, prezintă niște ciudățenii care sfideaza logica 

umană; (nu și pe cea divină!). 

I. Deși este Stăpânul suprem, trebuie sa depindă de creaturile Sale v.1-3 

 

 

II. Deși este Suveranul absolut, vine totuși smerit în cetatea Sa v.4-9 

 

 

III. Deși este Proprietarul Templului, trebuie să îi refacă funcția v.10-13 

 

 

IV. Deși este Obiectivul oricărei laude, acest drept este contestat de unii v.14-17 

 

Marius Birgean 


