
CINE ZICEȚI VOI CĂ SUNT EU? 
 

9. Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! 
 

18 octombrie (Sandu, Titus) 
 
 

Regele - Rob - cum rezolvi cu adevărat o problemă sistemică? 
 

Isus aduce o nouă ordine în lume - Împărăția lui Dumnezeu - și o 
certifică în modul Său unic de a conduce: El e în joc nu pentru câștigul Lui, 
ci pentru câștigul lui Dumnezeu și al oamenilor dragi lui - … nu caut să fac 
voia Mea, ci voia Tatălui care M-a trimis. (Ioan 5:30) ..., Eu Îmi dau viața 
pentru oile Mele …(Ioan 10:15). Ca urmare, ne cheamă să ne alăturăm Lui 
și misiunii lui Dumnezeu, ca martori și con-lucrători ai Săi.  
 
Obiective: 

- Isus și metodele Sale 
- Motivare pentru acceptarea pierderii 
- Provocare prin chemarea la misiunea lui Dumnezeu 

 
Avem aici punctul culminant al lucrării lui Isus (cel puțin din 
perspectiva ucenicilor și a celor care Îl urmau), dar și al diferenței 
dintre modul Său de a lucra și cel tipic uman. 
 

1. Marcu 11 - intrarea în Ierusalim  
a. Când s‑au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe și Betania, înspre 

Muntele Măslinilor, Isus i‑a trimis pe doi dintre ucenicii Săi, zicându‑le: 
„Duceți‑vă în satul dinaintea voastră. De îndată ce intrați în el, veți găsi un 
măgăruș legat, pe care n‑a încălecat încă niciun om. Dezlegați‑l și 
aduceți‑l! Dacă vă va spune cineva: «De ce faceți aceasta?», să‑i ziceți: 
«Domnul are nevoie de el.» Și imediat îl va trimite înapoi aici.“ Ei s‑au 
dus, au găsit măgărușul legat lângă ușă, afară în stradă, și l‑au dezlegat. 
Ei le‑au zis așa cum le spusese Isus și aceștia i‑au lăsat să plece. Au 



adus măgărușul la Isus, și‑au pus hainele peste el, iar Isus a șezut pe el. 
Mulți își așterneau hainele pe drum, iar alții împrăștiau ramuri pe care le 
tăiaseră de pe câmpuri. Cei care mergeau înainte și cei care-L urmau 
strigau: „Osana! Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului! 
Binecuvântată este Împărăția care vine, Împărăția strămoșului nostru 
David! Osana în locurile preaînalte!“ Marcu 11:1-4,6-10  
 

b. Psalm 118, În mijlocul necazului L‑am chemat pe Domnul, și Domnul mi‑a 
răspuns și m‑a scos la loc larg. Domnul este de partea mea. Nu mă voi 
teme! Ce‑mi va face omul?! Domnul este de partea mea. El este ajutorul 
meu. De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc. Piatra pe care au 
respins‑o zidarii, a devenit Piatra din capul unghiului. Domnul a făcut 
acest lucru; el este minunat în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a 
făcut‑o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea! Oh, Doamne, Te 
rugăm, izbăvește! Oh, Doamne, Te rugăm, dă victorie! Binecuvântat este 
Cel Ce vine în Numele Domnului ! Vă binecuvântăm din Casa Domnului. 
Psalmii 118:5-7,22-26 

 
Isus demonstrase deja un mod diferit de a lucra:  
Isus S‑a dus împreună cu ucenicii Lui în satele Cezareei lui Filip. Pe drum, Isus 
i-a întrebat pe ucenicii Săi, zicându‑le: – Cine zic oamenii că sunt Eu? Ei I‑au 
răspuns, zicând: – Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, iar alții 
spun despre Tine că ești unul dintre profeți. El i-a întrebat: – Dar voi, cine ziceți 
că sunt Eu? Petru, răspunzând, I-a zis: – Tu ești Cristosul! Atunci Isus le-a atras 
atenția să nu spună nimănui despre El. Apoi a început să-i învețe că Fiul Omului 
trebuie să sufere multe și să fie respins de către bătrâni, de către conducătorii 
preoților și de către cărturari, să fie omorât, iar după trei zile să învie. Marcu 
8:27-31  
 

2. Patimile 
a. Iată, Robul Meu, pe Care Îl sprijin, Alesul Meu, în Care sufletul Meu Își 

găsește plăcerea! Voi pune Duhul Meu peste El, iar El va aduce 
neamurilor judecata.  Nu va striga, nici nu‑Și va ridica vocea și nu‑Și va 
face glasul să fie auzit pe stradă.  Nu va rupe trestia zdrobită și nu va 
stinge mucul care încă mai fumegă, ci cu credincioșie va aduce judecata. 
Isaia 42:1-3 NTR  

b. Dar acum, așa vorbește Domnul, El, Care te-a creat, Iacov; El, Care te‑a 
întocmit, Israel: „Nu te teme, căci Eu te‑am răscumpărat; te-am chemat 



pe nume, ești al Meu.  Când vei trece prin ape, voi fi cu tine; când vei trece 
prin râuri, ele nu te vor îneca, iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars și 
flacăra nu te va mistui. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui 
Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, 
Cuș și Seba în schimbul tău. Isaia 43:1-3 NTR 

 
3. Tot planul lui Dumnezeu de răscumpărare și restaurare a Creației s-a 

întâmplat prin ROBUL Domnului… Leul din tribul lui Iuda este un miel 
care a fost junghiat. Urmașii săi, văzuți de Ioan în Apocalipsa, sunt 
declarați biruitori ai șarpelui prin sângele (sacrificiul, moartea) Mielului 
și prin cuvântul mărturisirii lor, adică prin ascultarea și urmarea lui 
Cristos. Și deși sunt declarați victorioși sunt arătați ca martiri ai 
Mielului. Chiar Cristosul victorios, Cel înfățișat în Apocalipsa călare pe 
un cal alb, are hainele scăldate în sângele propriului sacrificiu pentru 
Dumnezeu și pentru oameni.  

 
a. Isus i-a chemat la El şi le-a zis: „Ştiţi că cei care sunt consideraţi domnitorii 

neamurilor fac pe stăpânii cu ele, iar mai marii lor se poartă cu tiranie cu 
ele. Între voi să nu fie aşa! Ci oricine vrea să fie mai mare între voi trebuie 
să devină slujitorul vostru, iar cel ce vrea să fie primul între voi trebuie să 
devină sclavul tuturor. Căci Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să 
slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.“ (Marcu 
10:42-45) O răsturnare de paradigmă în relația cu puterea și 
strategiile de manifestare a acesteia.  

 
 

4. Apoi i‑a chemat pe cei din mulțime alături de ucenicii Săi și le-a zis: „Dacă vrea 
cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă 
urmeze. Marcu 8:34  

a. Să vină după EL, în misiunea Lui adică, misiunea de a 
răscumpăra și restaura creația Lui,  

b. A birui în termenii cristici înseamnă a reuși să contribui prin 
eforturi și resurse, personale și comunitare, la răscumpărarea și 
restaurarea lumii Sale. Și asta se face prin surprinzătoarea 
cale a lepădării de sine, după modelul Domnului Filipeni 2, 



prin luarea crucii și călcarea pe urmele Sale, imitarea gândirii, 
vorbirii și acțiunilor lui Isus.  

c. Căci oricine vrea să‑și salveze viața, o va pierde, dar cel ce-și pierde 
viața de dragul Meu și de dragul Evangheliei, o va salva. Într-adevăr, la 
ce i-ar folosi unui om să câștige întreaga lume, dacă și-ar pierde sufletul? 
Sau ce va da un om în schimbul sufletului său? Căci de cel ce îi va fi 
rușine de Mine și de cuvintele Mele, în această generație adulteră și 
păcătoasă, de acela Îi va fi rușine și Fiului Omului când va veni în slava 
Tatălui Său, cu sfinții îngeri.“ Marcu 8:35-38  

d. Este un avertisment aici: reversul are urmări. Dacă nu se 
leapădă cineva de sine, nu își ia crucea, nu Îl urmează, ci se 
rușinează de El, nici Cristos nu îl va mărturisi pentru mântuirea 
veșnică, în fața Tatălui.  

 
Scopul venirii lui Cristos - refacerea stării de la începuturi, când 

Dumnezeu umbla, trăia cu omul. Emanuel - Dumnezeu cu noi, e identitatea 
și misiunea lui Isus. Cum reușește? Pierzând, sacrificând, dar rămânând în 
centrul planului lui Dumnezeu, focalizat să atragă pe toți oamenii la El.  

 
Alăturarea față de Cristos în Misiunea lui Dumnezeu este provocarea 

continuă a fiecărei generații de creștini.  
 
Biruință prin renunțare, pierdere, moarte, înfrângere, supunere față 

de Dumnezeu. Ca o sămânță, care trebuie să moară înainte de a aduce 
roadă. 

În creștinismul care caută să își câștige drepturile, nu se rezolvă cu 
adevărat nici o problemă. De ce? 

Dacă Isus a fost așa cum îl descrie Evanghelia lui Marcu, și dacă noi 
suntem mâinile și picioarele și membrele Sale pe pământ, ceea ce găsim 
scris despre El ar trebui să ne descrie și pe noi, urmașii Săi.  

Dacă ne opunem modelului lui Isus, nu suntem nici primii, nici 
singurii. Ucenicii săi, mai cu seamă Petru, s-au opus ideii că Isus va fi 
crucificat.  

 



Suferința, nu în termeni stoici, ci eroici. 
Exemple: sămânța pusă în sol, cheltuiala unei lansări de rachetă, 

renunțările pe care le presupune performanța în sport, artă, etc.  
Care este efortul sacrificial pe care l-ai putea face pentru a-L urma pe 

Cristos mai îndeaproape în misiunea Sa?  
Aplicații: în viața personală, de familie, în diversele roluri pe care le 

avem, cum arată abaterile de la voia lui Dumnezeu și cum arată să domnim 
în Cristos prin renunțarea la sine, răstignirea noatră/asumarea crucii și 
ascultarea de Dumnezeu.  

Care e diferența dintre asumarea crucii și orice alt mijloc de a ne 
atinge scopurile? 

Ce înseamnă să aduc viața prin renunțare într-un adolescent rebel? 
Cum arată păstorirea prin modelul lui Cristos: își dă viața pentru oi? 

Cine pe cine hrănește?  
Avem suficientă perspectivă (va vedea o sămânță de urmași? În 

nădejdea că Dumnezeu le va da neprihănirea) pentru a învinge după rețeta 
lui Cristos?  


