
CINE ZICEȚI VOI CĂ SUNT EU? 

9. Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! 

 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 
 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 (Marcu 8:34)

Isus, Regele - Rob - sau cum rezolvi cu adevărat o problemă sistemică?

1. Un aparent punct culminant.  
a. Cei care mergeau înainte și cei care-L urmau strigau: Osana! 

Binecuvântat este Cel Care vine în Numele Domnului! Binecuvântată 
este Împărăția care vine, Împărăția strămoșului nostru David! Osana 
în locurile preaînalte! (Marcu 11:6-10) 

2. Biruință prin Patimi.  
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) 

3. Domnie prin slujire. 
a. Isus i-a chemat la El și le-a zis: Știți că cei care sunt considerați 

domnitorii neamurilor fac pe stăpânii cu ele, iar mai marii lor se 
poartă cu tiranie cu ele. Între voi să nu fie așa! 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 și să-și dea viața ca 
răscumpărare pentru mulți. (Marcu 10:42-45) 

4. Urmarea (imitarea) lui Isus. 
a. 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) 



Care este diferența dintre maniera lui Cristos de abordare a domniei/puterii 
și cea specifică oamenilor?

Cum îi învață Cristos pe ucenicii săi să domnească în viață și care sunt 
implicațiile acestei învățături pentru noi azi?
  

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

 Avem suficientă perspectivă (va vedea o sămânță de urmași? … în nădejdea 
că Dumnezeu le va da neprihănirea) pentru a învinge după rețeta lui Cristos? 
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