
CINE ZICEȚI VOI CĂ SUNT EU? 

8. Cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit!  

 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 
 Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele Mele nicidecum nu vor trece! Dar 
despre ziua sau ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii în cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. 
Luați seama! Fiți treji și rugați‐vă! Căci nu știți când va sosi vremea.  
(Marcu13:31-33)

Sfârșitul tuturor lucrurilor. Judecata finală ca parte integrantă a Veștii 
Bune a lui Isus.

1. Provocarea.  
a. În timp ce Isus ieșea din Templu, unul dintre ucenicii Lui I‐a zis: – 

Învățătorule, iată ce pietre și ce clădiri! (Marcu 13:1) 

2. Avertizare privind suferința și mărturia ucenicilor.  
a. Luați seama la voi înșivă! Vă vor da pe mâna sinedriilor și veți fi bătuți 

în sinagogi. Veți fi puși să stați înaintea guvernatorilor și înaintea 
regilor din cauza Mea, ca mărturie pentru ei.  (Marcu 13:9) 

3. Avertizare referitoare la distrugerea Templului și necazul cel mare. 
a. Când veți vedea „urâciunea pustiirii“ stând acolo unde n‐ar trebui, – 

cel ce citește, să înțeleagă! –, atunci cei din Iudeea să fugă în munți. 
Căci în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n‐a mai fost de 
la începutul creației, pe care a creat‐o Dumnezeu, și până acum, și 
nici nu va mai fi! (Marcu 13:14,19) 

4. Revenirea lui Isus. 
a. Și atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori , cu mare putere 

și slavă. Atunci El va trimite îngerii, iar ei îi vor aduna pe aleșii Lui din 
cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea 
cerului. (Marcu 13:26-27) 

5. Aplicații: vigilență și perseverență în îndeplinirea sarcinilor date de Stăpânul 
Isus. 



Cum vi se pare reacția lui Isus la admirația ucenicului față de măreția 
Templului? Ce semnificație credeți că are această reacție?

Enumerați câteva dintre semnele sfârșitului menționate de Isus care sunt 
în continuare valabile. 
  

 Ce eveniment este descris de Isus prin expresia ‘urâciunea pustiirii’? Ce 
acțiuni ne solicită Isus să întreprindem ca urmare a observării semnelor? 

 Care sunt caracteristicile vegherii cerute de Isus așa cum reies ele din text? 
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