
CINE ZICEȚI VOI CĂ SUNT EU? 

7. Ați respins frumos Cuvântul lui Dumnezeu!  

 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 
 Voi, lăsând porunca lui Dumnezeu, țineți strâns tradiția oamenilor … Apoi 
le‐a zis: –  Și ați respins frumos porunca lui Dumnezeu ca să păstrați tradiția 
voastră! (Marcu 7:8,9)

Isus expune și condamnă ipocrizia, malițiozitatea, ignoranța, corupția, 
confuzia, legalismul și religiozitatea falsă.

1. Ipocrizia.  
a. Voi, lăsând porunca lui Dumnezeu, țineți strâns tradiția oamenilor: 

spălarea urcioarelor și a cănilor și multe alte lucruri de felul acesta pe 
care le faceți. Apoi le‐a zis: –  Și ați respins frumos porunca lui 
Dumnezeu ca să păstrați tradiția voastră! (Marcu 7:8,9) 

2. Malițiozitatea și viclenia.  
a. I‐au trimis la El pe câțiva dintre farisei și dintre irodieni ca să‐L prindă 

în cursă cu vorba. (Marcu 12:13) 
3. Confuzia și mercantilismul. 

a. El îi învăța și le zicea: „Oare nu este scris: «Casa Mea va fi numită o 
casă de rugăciune pentru toate neamurile.» ? Dar voi ați făcut din ea 
o peșteră de tâlhari!“ (Marcu 11:17) 

4. Falsa religiozitate, falsa reverență. 
a. În învățătura Lui spunea: „Feriți‐vă de cărturari, cărora le place să 

umble în robe lungi, le plac saluturile în piețe, scaunele de onoare în 
sinagogi și locurile de onoare la mese. Ei devorează casele văduvelor 
și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. Aceștia vor primi o condamnare 
mult mai mare.“ (Marcu 12:38-40) 

5. Vestea bună: au existat și există oameni care Îl urmează pe Cristos și ascultă 
Cuvântul lui Dumnezeu.  

a. Când a coborât din barcă , Isus a văzut o mare mulțime de oameni și 
I s‐a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n‐au păstor. Și a 
început să‐i învețe multe lucruri. (Marcu 6:34)



Care sun păcatele sistemice expuse si condamnate de Isus?

Se observă aceste păcate și în poporul lui Dumnezeu de azi - biserica? Care 
dintre ele?
  

 Există și alte păcate sistemice de care Biserica s-ar face vinovată? Care 
credeți că este cauza acestora? 
 

Care sunt piedicile în înlăturarea tradițiilor/obiceiurilor comunitare care 
contravin Cuvântului lui Dumnezeu revelat prin Hristos?   

 Care ar fi pașii necesari pentru schimbarea  acestora?
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