
CINE ZICEȚI VOI CĂ SUNT EU? 

3. N-am mai văzut niciodată așa ceva!  

 Vă invităm la o redescoperire a lui Isus prin ochii contemporanilor Săi, așa 
cum a consemnat-o evanghelistul Marcu, la o cunoaștere mai profundă a Sa și la 
reînnoirea devotamentului față de Robul lui Dumnezeu care a venit să sufere 
pentru a fi confirmat ca rege și Mesia.  
  
Verset de memorat 
 „Ce este mai ușor, a spune paraliticului: «Păcatele îți sunt iertate!» sau a 
spune: «Ridică‐te, ia‐ți targa și umblă!»? Dar, ca să știți că Fiul Omului are pe 
pământ autoritatea de a ierta păcatele, ție îți spun – i‐a zis El paraliticului – 'ridică‐
te, ia‐ți patul și du‐te acasă!“ El s‐a ridicat, și‐a luat imediat targa și a ieșit afară 
înaintea tuturor, așa că toți se minunau și Îl slăveau pe Dumnezeu, zicând: „ N‐am 
mai văzut niciodată așa ceva!” (Marcu 1:38) 

Ce Îl face superior și unic pe Isus?  

1. Acțiunile lui Isus au stârnit în unii contemporani indignarea, 
nedumerirea și chiar furia.  

a. Unii dintre cărturarii care ședeau acolo se gândeau în inimile lor: „De 
ce vorbește Acesta astfel? Blasfemiază! Cine poate ierta păcatele, în 
afară de singurul Dumnezeu?!“ (Marcu 2:6-7)

b. Dar fariseii, ieșind, au ținut imediat sfat cu irodienii împotriva Lui, 
gândindu-se cum să-L omoare. (Marcu 3:6) 

c. Într-o zi de Sabat, Isus trecea prin lanurile de grâu. În timp ce-și 
croiau drum printre ele, ucenicii Lui au început să smulgă spice. 
Fariseii I-au zis lui Isus: – Vezi, de ce fac ei ce nu este voie în ziua de 
Sabat? (Marcu 2:23-24) 

2. Acțiunile lui Isus au stârnit în alții uimirea, respectul, adorarea, 
închinarea. 

a. Ei erau uimiți de învățătura Lui, căci El îi învăța ca Unul Care are 
autoritate, nu cum îi învățau cărturarii. (Marcu 1:22) 

b. Toți au rămas uimiți, așa că se întrebau între ei, zicând: „Ce este 
aceasta? Este o învățătură nouă, care are autoritate ! El poruncește 
chiar și duhurilor necurate, iar ele Îl ascultă!“ (Marcu 1:27) 

c. … Și o mare mulțime de oameni din Galileea L‐au urmat. De 
asemenea, o mare mulțime de oameni din Iudeea. (Marcu 3:7)  

d. … toți se minunau și Îl slăveau pe Dumnezeu, zicând: „ N‐am mai 
văzut niciodată așa ceva!” (Marcu 1:38



De ce surprinde/scandalizează ISUS prin vorbele și acțiunile Sale?  

Cu ce scop ne dezvăluie Marcu aceast fel de a fi și a lucra al lui Isus? 

   
 Care este reacția ta când Cristos ți se descoperă? Te mai surprinde?  

 Faceți un scurt studiu comparativ al liderilor religioși sau al religiilor lumii. 
Ce concluzii trageți?  

 Care a fost ultima ocazie în care Isus a făcut ceva neobișnuit în viața mea 
sau a celor apropiați mie? Cum am reacționat? Ce acțiuni am întreprins ca urmare 
a celor văzute și/sau experimentate? 


	CINE ZICEȚI VOI CĂ SUNT EU?
	3. N-am mai văzut niciodată așa ceva!


