
 

 

Predica la Duminica Floriilor (Romanian) 
(12/4/2020) 

  
Domnul nostru Iisus Hristos, prin intrarea Sa triumfătoare în Ierusalim, pentru prima dată dîn slujirea 
sa publică timp de trei ani, se prezintă poporului ca Mesia, a cărui venire în lume a fost prezisă de 
profeți.Intrănd în Ierusalim, El este însoțit de primirea triumfătoare a mulțimii, ținând ramuri de finic 
și aplaudând: "Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului,Imparatul lui Israel! " 
(Ioan 12:13).   Când fariseii au protestat împotriva acestui lucru, Domnul a răspuns: "Zic voua :Dacă 
vor tacea acestia,pietrele vor striga"(Luca 19:40).   Și acest lucru s-a întâmplat puțin mai târziu, când 
Iisus, rastignit pe cruce, își tragea ultima suflare, "pământul s-a cutremurat, si pietrele s-au  despicat, 
mormintele s-au  deschis și multe trupuri ale sfinților adormiti s-au sculat" (Matei 27:50-52).De 
asemenea,după ’Invierea Domnului, "ca Ingerul Domnului ... a pravalit piatra si sedea deasupra ei" 
(Matei 28:2), pentru ca femeile purtătoare de smirnă să poată intra și sa fie martori la "invierea din 
morți ca Dumnezeu Atotputernic. ’ 
  
La această primire festivă a Domnului în Ierusalim au fost prezenti copii nevinovați, care cu o 
deosebită bucurie au strigat "Osana întru cei de sus ! " (Matei 21:9). Slavă lui Dumnezeu cel mai 
Înalt! Toți iudeii care veniseră din Galileea pentru a sărbători Paștele au vorbit, de asemenea, cu 
entuziasm despre miracolele la care au fost martori. Nu mai era nici o îndoială  printre oamenii din 
mulțime că Iisus era Mesia cel pe care L-au așteptat de secole . Acesta este motivul pentru care au 
exclamat: "Binecuvântat este Imparatul care vine întru numele Domnului"(Luca 19:38). 
  
Frații și surorile mele, dacă acei oameni, care nu și-au dat seama pe deplin cine este Domnul nostru 
Iisus Hristos (L-au văzut doar ca pe un imparat pământesc al națiunii iudeiești), L-au primit pe 
Domnul in Ierusalim cu atâta entuziasm și aclamație,deci cât de mult ar trebui să-L slăvim și sa-I 
mulțumim Imparatului și Salvatorului sufletelor noastre? Cel care a călătorit la Ierusalim ca să se 
sacrifice de dragul nostru! În comparație cu mulțimea din Ierusalim, am primit binecuvântări infinit 
mai mari de la Domnul nostru. Rugăciunea de înălțare a darurilor (Sfânta Anaphora) în Liturghia 
Sfântului Vasile cel Mare face referire la unele dintre aceste binecuvântări, spunând că Domnul ne-a 
făcut cunoscut adevăratul Dumnezeu și "... El ne-a dobândit pentru El Însuși, ca popor ales al Său, 
o preoție imparateasca, o națiune sfântă. După ce ne-a curățat cu apă și ne-a sfințit cu Duhul Sfânt, 
El S-a dat pe Sine ca răscumpărare până la moarte în care am fost ținuți captivi, vânduți prin păcat. 
Coborând în tinutul mortii(iad) prin cruce, ca să umple toate lucrurile cu El Însuși, El a slabit 
legăturile morții.. " Cu dragostea si sacrificiul Său suprem, Domnul ne-a curățat de păcat și ne-a 
eliberat de diavol. El ne-a eliberat de suferințele morții veșnice și ne-a ridicat la cer, făcându-ne partasi 

în împărăția Sa eternă.  
  
Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește atat de miscator despre Iisus în asa fel, că de la Domnul nostru: 
Eu sunt Tatăl, Eu sunt frate, Eu sunt mire, Eu sunt loc de locuit, Eu sunt hrană, Eu sunt haina, Eu 
sunt rădăcină, Eu sunt fundație, tot ceea ce vrei, Eu sunt. Să nu ai nevoie de nimic, voi fi chiar un 
slujitor, pentru că am venit să slujesc,nu sa fiu slujit; Eu sunt prieten, membru, și cap, și frate, și 
sora, și mama; Eu sunt tot; Doar să se agațe de Mine. Am fost sărac  și un rătăcitor pentru tine, pe 
cruce pentru tine, în mormânt pentru tine, mai presus de voi mijlocesc pentru tine la Tatăl; Pe pământ 
am venit de dragul tău ca ambasador al Tatălui meu. Sunteți toate lucrurile pentru mine, frate, și 
moștenitor comun, și prieten, și membru. Ce-ți mai trebuie? [din Predica 76 la ’Evanghelia Sf. Matei 
24:16-31 (Patrologia Greacă, vol. 12, p. 34)]. 
    
Dragii mei frați și surori, deoarece Domnul nostru Iisus Hristos a făcut totul pentru noi și este totul 
pentru noi, să facem ceea ce Biserica ne îndeamnă să facem, așa cum ne indeamna  cuvintele din 
Slujba Mirelui în această seară: “Să-L primim cu cântece; deoarece Creatorul vine să poarte Crucea 



 

 

... El face totul pentru a salva omenirea" (Catisma,Slujba de dimineata in Lunea Mare).  Să-I urăm 
bun venit în bisericile noastre sfinte, cu imnuri de slavire și recunoștință; "Să slăvim mila Lui de 
nedescris."  Nu numai în această seară, dar să fim prezenți la toate slujbele din timpul Săptămânii 
Mari, să luăm parte la tot ceea ce El a suferit pentru noi, să ne amintim de Sfânta Sa Patimă. Fie ca 
noi să facem acest lucru cu umilința si mulțumire la care ne cheamă Biserica noastră: "Să venim și cu 
minți curate să umblăm împreună cu El, să fim crucificați cu El și să murim pentru El în ceea ce 
privește plăcerile vieții; ca să putem trăi cu El... în Ierusalimul ceresc",(Lunea Mare Vecernia , 
Versetele de Lauda). Amin . 


