
A ȘASEA ZI: Citiţi MARCU 1:1-20
1.	 Recapitularea MARCU 1:1-8

a. Recunoşti tu ca eşti un pacatos şi că ai nevoie de pocainţa? Pocăinţa ta a 
rezultat in urma primirii  botezului cu Duhul Sfant pe care Isus ni-l ofera?

b. Daca raspunsul tau este da,ce faci tu pentru a chema pe alţii la pocăinţă şi la 
credinţă?

2.	 Recapitularea MARCU 1:9-13
a. Te astepţi ca să apara ispită dupa pocainţă sau dupa un timp  in care ai mers 

constant apropiat de Dumnezeu?

b. Cum te pregateşti şi te inarmezi in faţa ispitei?

3.Recapitularea MARCU 1:14-20
a. Este dorinţa inimii tale ca să renunţi la lucruri care iţi plac in favoarea unui 

timp in care să inveţi mai multe despre Domnul Isus şi El să devină cel mai 
bun prieten al tău?

b. Ce sau pe cine trebuie să părăseşti pentru a fi cu Isus?

c. Cum iţi poti programa ziuă pentru ca întotdeaună scopul tău sa fie umblarea 
cu Isus si învaţarea despre El?

d. Cât de rapid şi constant eşti în a-L asculta pe Dumnezeu în viaţa ta?

PRIMA ZI:
1. Cum te-a indemnat predică sa studiezi cartea Marcu?

2. In timp ce recapitulezi notiţe ale predicii sau te gandesti la acest studiu,ce 
ingrijorări sau asteptări ai de la această nouă metoda de a invăţa si de a creşte 
impreuna ca biserica?

A DOUA ZI: Citiţi MARCU 1:1-8
1. Despre cine este scrisă cartea Marcu?

2. Despre cine a scris prorocul Isaia, şi ce a spus Isaia că acesta va face?

3. Cum a spus Marcu că această profeţie s-a  implinit?

4. Ce faceau oamenii înainte de venirea Domnului Isus?

5. Care a fost diferenţă între botezul lui Ioan şi botezul lui Isus?
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Lecţia 1: Marcu 1:1–20



A TREIA ZI: Citiţi MARCU 1:9-11
1. Cititi 1PETRU 2:22; 1IOAN 3:5; EVREI 4:15. A păcătuit Isus in vreun fel pentru 

a avea nevoie de pocainţă,de iertarea păcatelor?

2. De ce credeţi că a fost nevoie ca Isus sa fie botezat cu botezul pocainţei lui Ioan?

3. Cu propriile cuvinte descrieţi ce s-a întamplat pe parcursul botezului lui Isus?

4. Cine a mai luat parte la botezul Domnului Isus,cu excepţia Acestuia şi a lui Ioan, 
şi de ce acest lucru este important?

A PATRA ZI: Citiţi MARCU 1:12-14
1. Cine l-a dus pe Isus in pustiu?Te surprinde acest lucru?

2. Ce este important in faptul ca ispitirea Domnului Isus  a avut loc imediat după 
botezul Lui?

3. Citiţi MATEI 4:1-11 si LUCA 4:1-13.Ce ne arată aceste pasaje despre natura 
Domnului Isus?Gaseşti acest lucru ca fiind o mângăiere pentru tine?

4. Cum a îndurat Isus victorios,ispitirea lui Satan?Cum te poate ajuta exemplul lui 
Isus atunci cand eşti ispitit?

5. Ce s-a întămplat cu Ioan înainte ca Isus să inceapă misiunea Sa publica?De ce 
crezi că Dumnezeu a plănuit viata lui Ioan in acest mod (vezi IOAN 3:27-30)?

6. Este acesta un adevar pe care-l poti aplica atunci când treci prin momente dificile 
în viată?

7. Care sunt cele patru părţi ale mesajului lui Isus?

A CINCEA ZI: Citiţi  MARCU 1:16-20
1. Ce le-a oferit Isus lui Simon şi Andrei?Ce trebuiau să faca ei pentru a primi 

această şansă?

2. Pe cine trebuiau să părăseasca Ioan şi Iacov pentru a-l urma pe Isus?

3. Ce devenim noi daca îl urmăm pe Domnul Isus?(vezi IEREMIA 16:15-19)



b. Ţi-a dat Cristos vindecare sufleteasca?Dacă da cum îndeplineşti tu scopul 
pentru care Isus te-a vindecat?

3.	 Recapitulare Marcu 1:35-39
a. Petreci timp cu Dumnezeu îinainte de a-ti incepe ziua?

b. Cum te vei implica în lucrarea lui Isus de a împărtaşi Evanghelia altor 
persoane?

c. Ce îndica modul meu de a-mi petrece timpul zilnic despre locul unde îmi este 
inima?

4.	 Recapitulare Marcu 1:40-45
a. Ce situaţie sau persoana o sa aduc astazi la Isus pentru vindecare?

b. Ce nevoie fizică,sufleteasca sau spirituala pe care o ai dori sa o aduci la Isus 
pentru vindecare?

c. Cum am împiedicat lucrarea lui Isus prin neascultarea mea?

d. Vei asculta de Isus astăzi,în toate lucrurile, cat de mici ar fi, indiferent de 
consecinţe? 

PRIMA ZI: Recapitulare din Marcu 1:1-20 
1. Ce ai remarcat din predică ca fiindu-ţi de ajutor?

2. Te-a convins Duhul Sfant să faci vreo schimbare in viaţa ta?

A DOUA ZI: Citeşte Marcu 1:21-28
1. Unde a mers Isus,cine a mers cu El şi ce zi din saptămâna era?

2. Ce ai remarcat despre învăţatura lui Isus?Cu a cui învăţatura au comparat oamenii 
învăţatura lui Isus?Care crezi că este diferenţa?

3. Ce a urmat imediat după ce Isus a învăţat poporul?Ce arată acest lucru despre 
Isus?

4. Ce este semnificătiv în conversaţia dintre Isus şi demon?

5. Care a fost răspunsul oamenilor la vindecarea omului din sinagogă de catre Isus?
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Lecţia 2: Marcu 1:21–45



A TREIA ZI: Citeste Marcu 1:29-34
1. Unde a mers Isus după ce a părăsit sinagogă si cine a mers cu El?

2. Care a fost răspunsul soacrei lui Simon la faptul că a fost vindecată? Ce arată acest 
lucru despre puterea lui Isus de a vindeca?

3. Cand au adus oamenii din oras la Isus,bolnavi pentru a fi vindecaţi? 
Crezi că există vreun motiv pentru care acest timp din zi este important?

4. De ce nu a permis Isus demonului să vorbeasca?Ce arată acest lucru despre Isus?

A PATRA ZI: Citeste Marcu 1:35-39
1. De ce crezi că Isus s-a trezit aşa devreme şi a mers undeva izolat?

2. De ce îl caută Simon pe Isus?

3. Ce arată raspunsul dat de Isus lui Simon despre alegerea Lui de a se trezi devreme 
şi de a se ruga singur?

4. Cum şi-a petrecut Isus restul zilei?

A CINCEA ZI: Citeste Marcu 1:40-45
1. Ce a cerut leprosul lui Isus şi cum a facut acest lucru?

2. Cum descrie Biblia,motivaţia lui Isus de a vindeca leprosul şi gaseşti ca fiind ceva 
important în modul pe care l-a ales Isus pentru a-l vindeca?

3. Ce a cerut Isus leprosului?De ce crezi că i-a cerut acest lucru?

4. Care a fost rezultatul neascultării leprosului?

A ȘASEA ZI: Recapitulare Marcu 1:21-45
1.	 Recapitulare Marcu 1:21-28

a. Isus a fost în sinagogă în ziua de săbat. Ce faci tu duminica?

b. Recunoşti puterea activităţii demonice în lumea din ziua de astăzi şi ce faci ca 
să te inarmezi pentru războiul spiritual ( vezi Efeseni 6 pentru ajutor)?

c. Cui îi vei spune săptămână aceasta despre puterea şi autoritatea lui Isus?

2.	 Recapitulare Marcu 1:29-34
a. Pentru ce nevoie a unei persoane ai nevoie să te rogi şi să te încrezi ca 

Dumnezeu iţi va raspunde cu compaşiune?



A ȘASEA ZI: Recapitulare MARCU 2:13-17 şi MARCU 2:18-22 
1. Reciteşte MARCU 2:13-17

a) Ai răspuns chemării lui Isus de a-L urma?

b) Ce obiceiuri vechi doreşti să laşi pentru a-L urma pe Isus?

c) Iţi iei angajamentul ca in această săptămână să împărtăşeşti despre Isus unei 
persoane indiferent de ce zic ceilalţi despre tine?Dacă da,cui,când,unde şi cum 
îi vei împărtăşi?

2. Reciteşte MARCU 2:18-22
a) Dacă nu eşti fericit decând Isus a venit in viaţa ta,care este motivul?

b) Unde în viaţa ta ai încercat să cârpeşti lucrurile rele cu puţin creştinism?A 
funcţionat sau ,,burdufurile vechi de vin’’ se scurg?

c) Când îl vei face pe Hristos din toată inima,Domn peste toate lucrurile?

PRIMA ZI: ZI:Recapitulează Marcu 1:21-45 
1. Ce ai gasit ca fiindu-ţi de ajutor din predica?

2. Te-a convins Duhul Sfânt sa faci vreo schimbare in viaţa ta?

A DOUA ZI: Citeşte MARCU 2:1-12
1. Ce arată Marcu 2:1-2 despre scopul central al misiunii lui Isus?(Alte versete care 

arată scopul principal al misiunii lui Isus 1:38-39,3:14,6:12,13:10,14:9).

2. De ce crezi ca Isus a vindecat prima oara păcatele omului şi apoi trupul lui?

3. Ce arată despre paralitic faptul ca i-au fost iertate pacatele?Dar despre cei patru 
prieteni?Despre cărturari?Despre Isus?

4. Au fost uimiţi cărturarii când Isus li s-a adresat?De ce?

5. Ce arată despre Isus faptul ca a vindecat fizic paraliticul?Care a fost efectul asupra 
celor ce au văzut vindecarea?

6. Este in acest pasaj un exemplu de urmat sau de ignorat?
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Lecţia 3: Marcu 2:1–22



A TREIA ZI: Citeşte MARCU 2:13-17
1. Ce indică locaţia locului de muncă a lui Levi despre cine trebuia sa 

plătească taxe?C e crezi ca gândeau Petru,Iacov şi Ioan despre faptul 
ca Isus a ales sa-l cheme pe Matei ca sa-l urmeze?

2. Ce au crezut carturarii şi fariseii despre alegerea lui Isus de a cina cu 
păcatoşii şi vameşii?

3. Ce ne învaţă răspunsul şi exemplul Domnului Isus dat cărturarilor şi 
fariseilor?

4. Ce ne arată acest pasaj despre Isus,despre relaţia lui cu oamenii?

5. Care este răspunsul tău faţă de oamenii care profită de tine sau 
păcătuiesc şi tu îi vezi?

6. Există un pericol în a cina cu ,,vameşii şi păcătoşii’’?Cum ne arată 
exemplul lui Isus să ne comportăm în prezenţa celor ce ne fac să ne 
simţim necomfortabil?

A PATRA ZI: Citeşte MARCU 2:18-22
(daca întrebările 3 şi 4 ţi se par dificile roagă Duhul Sfânt să te ajute să înţelegi)

1. Care a fost adevărul de bază al mesajului lui Ioan Botezătorul?De ce posteau 
ucenicii lui?

2. Cine este mirele?(vezi Isaia 62:5,Osea 2:19-20)

3. La ce crezi că se referă ,,va fi luat’’ din versetul 20?

4. Ce crezi că simbolizează haina cea veche şi peticul nou?

5. Ce simbolizează vinul nou,burdufurile vechi şi burdufurile noi?

A CINCEA ZI: Review Mark 2:1-12
1. Reciteşte MARCU 2:1-12

a) Ai credinţă constantă în a aduce la Hristos persoane care se impotrivesc?

b) Pe cine aduci zilnic in rugăciune înaintea lui Hristos?

c) Când vi la Isus pentru viindecare sau iertare,dorinţa ta este ca El să schimbe 
interiorul tău sau doar doreşti ca El să schimbe circumstanţele grele din viaţa 
ta?



2.	 Recapitulare Marcu 3:7-12
a. Există un loc din viaţa ta care este atât de ocupat încat te împiedică să te 

implicit în nevoile pe care Dumnezeu le-a pus în jurul tău?

b. Îl cauţi pe Isus doar pentru ceea ce El poate să facă pentru tine sau pentru 
ceea ce vrea El ca tu să faci pentru El?

c. Ce te conduce?Presiunile oamenilor din jur,piedicile subtile ale lui Satan sau 
Duhul Sfînt?

3.	 Recapitulare Marcu 3:13-19
a. Cât timp pui deoparte pentru a petrece cu Isus?

b. Cât de mare este dorinţa ta de a merge şi de a spune şi învaţa pe alţii despre 
Hristos?

c.Cum răspunzi la chemarea special pentru care te-a ales Isus ca să o faci astăzi?

4.	 Recapitulare Marcu 3:20-30
 Cum poti face diferenţa când treci prin situaţii neconfortabile,neprevăzute sau 

care nu se potrivesc obiceiurilor tale dacă este lucrarea lui Dumnezeu sau a lui 
Satan?

5.	 Recapitulare Marcu 3:31-35
a. Ce spun faptele tale despre relaţia ta cu Dumnezeu?

b. Cum vei asculta astăzi şi cum îi declare dragostea Tatălui Ceresc?

c. Faci tot ce poţi pentru a ajuta şi a construi relaţii pline de înţelegere cu fraţii si 
surorile în Hristos?

PRIMA ZI: ZI:Recapitulează Marcu 2:1-23 
1. Ce lucru din predică ai găsit ca fiindu-ţi de ajutor?

2. Te-a convins Duhul Sfânt sa faci vreo schimbare in viaţa ta?

A DOUA ZI: Citeşte Marcu 2:23-3:6
1. Ce au făcut ucenicii lui Isus încât i-au deranjat pe farisei? Cum a răspuns Isus 

acuzaţiei fariseilor?Vezi vreo asemănare cu răspunsul dat de Isus la acuzaţia lui 
Satan de adineauri din Marcu?

2. Ce a vrut Isus să spună prin ,,Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru 
Sabat; aşa că Fiul Omului este Domn chiar şi al Sabatului Le-a plăcut fariseilor 
răspunsul lui Isus? Das au nu şi de ce?

3. De ce era Isus mâniat pe farisei?

4. În ce fel îl răneşti pe Isus prin duritatea inimii tale?

5. Există reguli sau tradiţii  pe care le îndeplineşti cu atenţie şi care te împiedică să 
ajuţi pe alţii?
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Lecţia 4: Marcu 2:23–3:35



A TREIA ZI: Citeşte Marcu 3:7-19
1. Ce arată acest pasaj despre caracterul lui Isus şi în mod special despre dorinţa Lui 

de a sluji şi atunci când este incomod sau periculos?

2. Scrie descrierea slujbelor celor 12 oameni aleşi ca ucenici.

3. Recapitulează Marcu 1:16-29 şi Matei 10:1-4.Isus şi-a ales ucenicii, El a ales un 
grup despre care mulţi oameni nu credeau că vor lucre bine împreună.De exemplu 
vameşul Matei care lucra pentru romani nu va fi prieten în mod normal cu Simon 
Zelotul care lucra pentru a îndepărta guvernarea romană.De ce crezi că Isus a ales  
un grup de oameni aşa diferiţi ş ice înseamnă această diversitate în răspândirea 
Veştii Bune?

A PATRA ZI: Citeşte Marcu 3:20-30
1. Ce credea familia lui Isus despre misiunea Lui şi minunile Lui?

2. Citeşte Luca 11:15-23.Isus se ferea de conflicte,dar nu şi atunci când a fost acuzat 
ca fiind una cu Satan.Ce ne spun cuvintele lui Isus despre puterea ce o are asupra 
lui Satan?

3. Când apar situaţii dificile,provocări în familia ta cum răspunzi:rezişti provocărilor 
sau refuzi lucrarea Duhului Sfânt în inima ta?

4. Eşti dispus să fi neînţeles de mulţi oameni din cauza angajamentului faţă de planul 
lui Dumnezeu?

A CINCEA ZI: Citeşte Marcu 3:31-35
1. A acceptat familia lui Isus misiunea Lui şi a recunoscut că El face voia lui 

Dumnezeu?

2. Răspunsul dat de Isus la necredinţa familiei Lui reprezintă un exemplu pentru 
momentele când familia ta nu este deacord cu ceea ce  şti că este voia lui 
Dumnezeu?

3. Ce arată faptul că dorinţa noastră este să facem voia lui Dumnezeu chiar dacă alţii 
cred că suntem nebuni în ceea ce priveşte relaţia noastră cu Dumnezeu şi alţi 
credincioşi?

4. Îi consideri şi te comporţi cu cei care fac voia lui Dumnezeu ca şi când ar fi familia 
ta?

A ȘASEA ZI: Recapitulare Marcu 2:23-3:31 
1.Recapitulare Marcu 2:23-3:6

a. Cât din modul tău de gândire este dominat de interpretarea 
umană a poruncilor?

b. Păzeşti poruncile lui Dumnezeu deoarece doreşti ca Dumnezeu şi 
alţii să te iubească sau pentru că îl iubeşti pe Dumnezeu şi pe alţii?

c. Te uiţi la greşelile altor oameni sau la lucrurile bune ale lor?



b. Cât timp petreci cu Dumnezeu pentru a ascunde Cuvântul Lui în inima ta 
astfel încât să iasă la lumină atunci când e nevoie?

c. Cum anume foloseşti cunoaşterea şi înţelegerea pe care ţi-a dat-o Dumnezeu 
prin acest studiu pentru a împărtaşi despre Hristos altora?

3. Recapitulare Marcu 4:26-29(Cuvântul lui Dumnezeu va răsări,va creşte şi va 
produce roada la timpul potrivit)
a. Cum îndeplineşti poruncile lui Hristos pentru a semăna sămânţa Cuvântului 

lui Dumnezeu?

b. Pe cine te bazezi mai mult pentru a schimba vieţi:pe tine sau pe Cuvântul lui 
Dumnezeu?

c. Cât timp petreci cu Hristos astfel încat să fi pregătit la timp pentru recoltă?

4. Recapitulare Marcu 4:30-34(Începuturile ascunse,mici pot avea o evoluţie măreaţă 
şi binecuvântează pe mulţi când putere lui Dumnezeu este in centrul acestora.)
a. Ce lucru marunt îţi încredinţează acum Isus în grija ta?

b. Cât de disponibil eşti ca Dumnezeu să te folosească în creşterea împărăţiei lui 
Lui?

c. Vei începe acum ca să-L întrebi zilnic pe Dumnezeu să-ţi descopre Cuvântul 
Lui?

PRIMA ZI: ZI:Recapitulează Marcu 2:23-3:34 
1. Ce lucru din predică ai găsit ca fiindu-ţi de ajutor?

2. Te-a convins Duhul Sfânt sa faci vreo schimbare in viaţa ta?

A DOUA ZI: Citeşte Marcu 4:1-20
1. Citiţi Marcu 4:9,Isaia 6:9-10,43:8 şi 44:18.Ce îmseamnă să “ai urechi care aud”?

2. Citiţi Marcu 4: 10-12 şi Isaia 6:9-10 Descrie diferenţa dintre răspunsul apostolilor 
la parabolă şi răspunsul mulţimii?

3. Pe cine reprezintă semănătorul?Ce reprezintă diferitele tipuri de soluri?

4. Ce împiedică diferitele tipuri de soluri să accepte Cuvântul?Ce este diferit la solul 
bun?

5. Considerând că o recoltă normală e de 4-15,ce va indica o recoltă cuprinsă între 
30 şi 100?
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Lecţia 5: Marcu 4:1–34



A TREIA ZI: Citeşte Marcu Mark 4:21-4:25
1. Citiţi Marcu 5:14-16 şi Luca 8:16.Ce simbolizează lampa din acest pasaj?

2. Ce fel de lucruri ascunse ilumineaza lumina lui Dumnezeu?

3. În versetele 24-25,ce va fi adăugat şi ce va fi luat înapoi?Citiţi Matei7:2 şi Luca 
6:38 pentru a înţelege mai bine?Citiţi Matei 25:29, Luca 8:16-18 şi Luca 12:41-48 
pentru a vedea o învăţătură a Domnului Isus asemănătoare.

A PATRA ZI: Citeşte Marcu 4:26-29
1. Ce descrie această parabolă?

2. Care sunt cele două lucruri pe care le face omul din această parabolă şi ce se 
întamplă imediat?

3. Împărăţia lui Dumnezeu vine brusc dintr-o dată sau creşte discret, încet şi 
constant?

4. Te încurajează versetul 29?Cum aşa?

A CINCEA ZI: Citeşte Marcu 4:30-34
1. Sămânţa de muştar era cea mai mică dintre seminţele întâlnite în vechiul Israel 

dar poate produce un arbust mare de 9 m cu coroana de 3,7metri.Ce arată 
metafora din această parabolă?

2. Imaginea pasărilor care îşi fac cuibul în arbustul de muştar simbolizeaza ceva?
(Citiţi Psalmul 91:1-2 si Ezechiel 17:22-24 pentru alte imagini asemănătoare).

3. În versetul 34, ce credeţi că înseamnă ,,dupa cum erau ei în stare să priceapă”?

4. De ce Isus le explica ucenicilor doar când era singur cu ei şi nu în faţa tuturor 
oamenilor?

5. Reciteşte Marcu 4:13 şi Marcu 4:34.Ce arată aceste două versete despre caracterul 
lui Isus şi învăţătura pe care a dat-o ucenicilor?

A ȘASEA ZI: Recapitulare Marcu 4:1-34 
1. Recapitulare Marcu 4:1-20 (Calitatea solului stabileşte viitorul sămânţei)

a. Ce ocazii de a impărtaşi sămânţa Cuvantului lui Dumnezeu ai astăzi?

b. Te rogi pentru calitatea solului din jurul tău sau eşti mai precaut cu propria 
tehnică de a insămânţa?

c. Ce circumstanţe din viata ta foloseste Dumnezeu pentru a cultiva solul din 
inima ta astfel încat să poţi primi noi adevăruri?

2. Recapitulare Marcu 4:21-25(Toţi avem responsabilitatea să folosim ceea ce ne-a 
dat Dumnezeu)
a. Ce lucru din viaţa ta trebuie scos la lumină?



2. Recitiţi Marcu 5:1-20
a. Ce lucruri sau aspect ale vieţii mele sunt legate de forţe care se opun lui Isus? 

O să fug astăzi la Isus şi o sa îngenunchez în faţa Lui rugându-l să mă elibereze 
de aceste lanţuri?

b. Ce lucru minunat a facut Isus pentru tine pe care să îl proclami faţă de 
prietenii şi familia ta?Ce te împiedica ca să le spui altora despre lucrurile pe 
care le-a făcut Isus pentru tine?

c. În ce aspecte ale vieţii tale îl impingi pe Isus departe sau îl respingi din cauza 
fricii în special a fricii de pierdere financiara?

A ȘASEA ZI: Recapitulare Marcu 5:21-43
1. Ce nevoie specială ai nevoie să o aduci la Isus?

2. Vezi obstacole sau bariere imposibil de trecut care te ţin departe de Isus?Sau 
credinţa ta creşte pe zi ce trece,devine tot mai puternică în timp ce îţi aduci nevoile 
la Isus şi formează un pod peste obstacole?

3. Te pierzi vreodata în mulţime ca să eviţi să intalneşti nevoile altora?

4. Cu ce problema aparent fără speranţă este gata Isus să te ajute astăzi daca vi la El 
şi crezi în El?

5. Ce poţi face ca să te întorci de la vaietele necredinţei şi de la râsetele din jurul tău 
aşa încât să te uiţi cu credinţa la Isus?

PRIMA ZI: ZI:Recapitulează Marcu 4:1-34 
1. Ce lucru din predică ai găsit ca fiindu-ţi de ajutor?

2. Cum te-a ajutat discuţia de duminică dimineaţa să înţelegi mai bine pasajul?

A DOUA ZI: Citeşte Marcu 4:35-41
1. Ce făcea Isus în barcă când a început furtuna?Ce iţi spune aceasta despre 

divinitatea şi umanitatea Domnului Isus?

2. Ce făceau ucenicii când a început furtuna?Ce a fost corect şi ce a fost greşit în 
atitudinea/răspunsul lor în faţa furtuni?

3. Cum a calmat Domnul Isus furtuna?Citiţi Iov 12:15,Psalmul 33:7,Iov 
28:25,Psalmul 107:25-30,Amos 4:3.Ce vă spun aceste pasaje despre puterea pe 
care o are Isus asupra forţelor naturii?

4. Este vreo diferentă între tipurile de frică pe care au simţit-o ucenicii în versetele 38 
şi 41?
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A TREIA ZI: Citeşte Marcu Mark 5:1-20
1. Ce s-a întamplat imediat după ce Isus a ajuns în ţinutul gadarenilor?

2. Citiţi versetele 3-5.Descrieţi starea omului.Aţi cunoscut vreodată pe cineva care să 
vă amintească de acest om ?

3. Ce vă spune versetul 5 despre scopul demonilor?

4. Comparaţi versetul 4 cu versetul 15.Ce spun ele despre puterea lui Isus?

5. Citiţi versetul 13.Ce vă spune prezenţa mulţimii de porci despre ţinutul Decapole?

6. Citiţi versetele 17-19.Explicaţi răspunsul mulţimii fată de compasiunea pe care a 
arătat-o Isus?Cum a răspuns Isus?

7. De ce credeţi ca Isus l-a refuzat pe omul vindecat când acesta a spus că vrea să îl 
urmeze?De ce credeţi că i-a spus omului să se întoarcă la prietenii săi şi să le spun 
ă ce a făcut Isus pentru el în loc să îl îndemne să îl urmeze aşa cum a făcut cu alţi 
oameni mai înainte?

A PATRA ZI: Citeşte Marcu 5:21-5:20
1. Pe cine întalneşte Isus pe ţărm prima şi a doua oară?

2. Ce obstacole fizice şi sociale învinge Iair ca să ajungă la Isus?

3. Ce obstacole fizice,sociale şi emoţionale învinge femeia cu hemoragie ca să ajungă 
la Isus?

4. Care a fost cheia în cazul Iui Iair şi a femeii cu hemoragie în victoria asupra 
obstacolelor de a veni la Isus?

5. În versetul 34 care sunt cele doua porunci pe care I le-a dat Isus femeii cu 
hemoragie?

6. În versetul 36 de ce crezi că lui Isus i-a luat timp ca să spună ,,Nu te teme,crede 
numai”?

7. În versetul 40, cum a răspuns mulţimii lui Isus?Cum credeţi că s-a simţit Iair?

A CINCEA ZI: Recapitulare Marcu 4:35-41
1. Recitiţi Marcu 4:35-41

a. Când vin furtuni în viaţa ta eşti liniştit lângă Isus deoarece şti că El este în 
control sau încerci să controlezi tu singur furtuna prin a te uita la alţi oameni 
sau la bani ca ei fiind soluţia pentru siguranţa ta?

b  Ce obiceiuri poţi să dezvolţi care sa îţi permită să experimentezi pacea lui Isus 
indiferent de circumstanţele prin care treci?

c. C e ai învaţat în mijlocul furtunilor despre Isus despre planurile pe care le are 
pentru viaţa ta?



3. Recitiţi Marcu 6:14-16
a) Cum iţi explici ţie şi altora cine este Isus?

b) Acţiunile şi atitudinile tale îi fac pe alţii să se gândească cine este Isus?

c) Cât timp petreci zilnic pentru a-l cunoaşte pe Isus prin Cuvântul Lui şi 
rugăciune?

4. Recitiţi Marcu 6:17-29
a) Te poţi gândi la ceva din cuvintele tale,acţiunile sau atitudinile tale care îi face 

pe copii sau nepoţii tăi să păcătuiască?

b) Ai făcut vreo promisiune prostească sau plină de mândrie pentru care ai nevoie 
să te pocaieşti?

PRIMA ZI: Recapitulare Marcu 4:35-5:43
1. Ce lucru din predică ai gasit ca să îti fie de folos?

2. Ce anume din discuţia de la şcoala duminicală te-a ajutat să înţelegi pasajul mai 
bine?

A DOUA ZI: Citiţi Marcu 6:1-6
1. Unde se petrece acţiunea?Chiar dacă sunt uimiţi de înţelepciunea învăţăturii lui 

Isus,ce le atrage atenţia nazarinenilor:umanitatea sau divinitatea lui Isus?

2. Ce a făcut aşa grea misiunea lui Isus de a sluji în Nazaret,patria sa natală?

3. Ţi se pare că,cu cât eşti mai aproape de casă cu atât este mai greu să fi un martor 
pentru Isus?

4. Care a fost rezultatul faptului că ei l-au respins pe Isus?Unde în viaţa ta,puterea lui 
Isus este limitată deoarece ai refuzat să accepţi voia Sa suverană?

5. Dacă a fost aşa greu să slujească în Nazaret, de ce crede-ţi că Isus s-a deranjat să 
meargă la ei?Luaţi în considerare versetul 5 şi ceea ce ştiţi despre viitorul Mariei, a 
lui Iacov şi Iuda.

6. Iţi doreşti să continui să fi un martor pentru familia ta şi cei din oraşul tău chiar 
dacă nu vezi rezultatele pe care doreşti să le vezi şi eşti respins?
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A TREIA ZI: Citiţi Marcu 6:7-13
1. Citiţi Marcu 6:7-13 şi Marcu 3:14-15.Compară ceea ce deja şti despre misiunea de 

slujire a lui Isus şi ceea ce Isus le-a zis celor doisprezece ucenici să facă?

2. Isus i-a invăţat şi continuă sa-i pregătească pe cei doisprezece ucenici cum să 
slujească.Te poţi gândi la vreun motiv pentru înţelepciunea de a-i trimite în 
perechi de câte doi?

3. Dacă ucenicii nu au luat cu ei pâine sau bani ce anume vor mânca şi unde vor 
dormi?Pe baza instructiunilor precise pe care li le-a dat Isus, ce lecţie credeţi că 
Isus dorea ca ucenicii Lui să inveţe în prima lor călatorie misionară?

4. Cum le-a spus Isus ucenicilor Săi să răspundă atunci când vor fi primiţi negativ sau 
respinşi?Care este reacţia ta faţă de cei care nu te ascultă?

A PATRA ZI:Citiţi Marcu 6:14-15
1. În conformitate cu versetele 14-16 există multă confuzie cu referire la cine este 

Isus.Ce face şi spune Isus încat oamenii îl confundă cu Ioan Botezatorul şi Ilie?

2. Ce iţi spune aceasta despre comunicarea dintre Dumnezeu şi om de pe parcursul 
istoriei?

3. Mai târziu în Marcu 8:27-30,Isus discută cu ucenicii despre cine cred oamenii şi ei 
despre El.Cine spune Petru că este Isus?Cine spui tu că este Isus?Cum schimbă sau 
influenţează cine este Isus viaţa ta de zi cu zi?

A CINCIA ZI: Recitiţi Marcu 6:17-29
1. Ce spune acest pasaj despre caracterul lui Irod Antipa?

2. Irod Antipa nu era evreu,el era un edomit,un descendent al lui Esau.Arată acest 
lucru ceva despre cerinţele lui Dumnezeu ca fiind moral scăzute în întreaga 
cultură?De ce Ioan Botezatorul îşi face timp să împărtaşească mesajul pocăinţei lui 
Dumnezeu unui duşman a lui Israel?

3. Poţi enumera personajele acestui pasaj şi păcatele comise de fiecare?Păcatele şi 
consecinţele lor se limitează individual la păcătos sau rănesc şi influenţează şi pe 
alţii?

A ŞASEA ZI
1. Recitiţi Marcu 6:1-6.În versetul 6 Isus se minunează de neîncrederea 

nazarinenilor.Există ceva în care nu ai încredere în Isus care Îl uimeşte?Dacă 
există,care este şi doreşti să îl rogi pe Isus să te ajute cu necredinţa ta?

2. Recitiţi Marcu 6:6-13
a) Ce instrucţiuni ţi-a dat Domnul ca să le asculţi astăzi?

b) Te încrezi astăzi în Isus pentru mâncare,locuinţă,protecţie şi îmbracăminte?

c) Cum se compară modul lui Isus de a-I pregăti pe cei doisprezece ucenici cu 
modul în care majoritatea oamenilor sunt pregatiţi pentru slujire astăzi?



A ŞASEA ZI: Citiţi MARCU 6:53-56
1. Recitiţi versetele 45 şi 53. Unde a fost corabia la început şi unde a debarcat?

2. Când anumite circumstanţe redirecţionează viaţa ta de unde credeai că te afli, te 
concentrezi ca să recuperezi scopul pierdut sau priveşti în jur la locul neaşteptat în 
care te-a pus Dumnezeu şi cauţi căi ca să fi de ajutor altora?

3. Recitiţi versetul 48.Considerând că ceasul al patrulea al nopţii este între 3 şi 6, 
crezi că Isus şi ucenicii au început noua zi, odihniţi?

4. Când te confrunţi cu multe nevoi în jurul tău,care este obiectivul tău spiritual? 
Nevoile tale spirituale şi fizice sau nevoile spirituale şi fizice ale altora?

PRIMA ZI: Recapitulare MARCU 6:1-29
1. Ai găsit ceva în predică ca fiindu-ţi de ajutor?

2. Ce anume din discuţia de la şcoala duminicală te-a ajutat să înţelegi pasajul mai 
bine?

A DOUA ZI: Citiţi MARCU 6:30-34
1. Citiţi Marcu 3:14-15, 6:7-13, 6:30-31. Rezumaţi cele trei abordări pe care le 

foloseşte Isus pentru a instrui pe cei 12ucenici?

2. Reflectând la cele trei abordări, poţi descrie cum Isus le poate folosi sau le foloseşte 
în viaţa ta dacă îl laşi?

3. Ce nevoie normală a determinat pe Isus sa-i ia pe ucenici la distanţă în corabie? 
Ce alegere au făcut ucenicii şi Isus când au realizat că această nevoie nu va fi 
îndeplinită într-un loc pustiu?

4. În ce mod îţi cere Isus să renunţi la nevoile tale personale cum ar fi odihna pentru 
a arăta compasiune altora?

5. Cum poţi reflecta sau arăta compasiune, asemenea lui Isus, când treci prin 
schimbări, inconveniente sau întreruperi în orarul sau propriile nevoi?
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A TREIA ZI: Recitiţi Marcu 6:30-44
1. Ce imagine lumească foloseşte Isus pentru a descrie mulţimea?

2. Oile au două nevoi, una spirituală si una fizică. Cum le-a îndeplinit Isus pe 
amândouă?

3. Ce îţi spun următoarele pasaje despre rolul de păstor al lui Dumnezeu faţă de 
oameni şi despre rolul de ai al oamenilor?

a.	 Numeri 27:16-17 	

b.	 Ezechiel 34:10-16 	

c.	 Genesa 48:15 	

d.	 Psalmul 23:1-4 	

e.	 Isaia 40:11 	

f.	 Ieremia 23:4 	

g.	 Ioan 10:14 	

A PATRA ZI: Citiţi MARCU 6:30-44
1. Considerând că 200 de dinari reprezintă salarul unui muncitor pe 200 de zile, ce 

descrie răspunsul dat de ucenici lui Isus?

2. Mulţimea avea o problemă normală: foamea. Comparaţi soluţia ucenicilor din 
versetele 35 şi 36 cu soluţia lui Isus din versetele 37-39. Care îţi pare o soluţie mai 
realistă?

3. În ce mod îţi cere Isus să asculţi de El în timp ce te confrunţi cu probleme prea 
mari pentru tine ca să le rezolvi de unul singur? În ce moduri care nu par 
rezonabile sau realiste îţi cere Isus să asculţi de El?

4. Ce exemplu ne-a dat Isus în versetul 41? De cine este dependent Isus? Ce îţi spune 
lucrarea acestui miracol despre identitatea completă a lui Isus?

5. Vezi pe cineva în jurul tău care are nevoie de hrana spirituală de la Isus? Vei lua 
parte la împarţirea acestei hrane şi te vei încrede în Dumnezeu ca să o înmulţească 
în vieţile lor?

6. Ce lucru aparent mic poţi să îl dai lui Isus astăzi să-l folosească pentru a-i ajuta?

A CINCEA ZI: Citiţi MARCU 6:45-52
1. De ce a dat Isus drumul mulţimi şi a trimis pe ucenici departe cu corabia?

2. Aproximativ câte minute petreci în rugăciune în fiecare zi atunci . . . 
Când viaţa îţi este calmă?         
Dar când eşti foarte ocupat şi obosit?         
Dar când viaţa ta este groaznică şi furtunoasă?         
Câte minute ai petrecut astăzi în rugaciune?         

3. Citiţi versetul 45. Erau ucenicii în voia lui Dumnezeu cât timp a durat furtuna?

4. Pe cine sau ce cauți când apar în viața ta situații dificile?

5. Citiţi Marcu 4:40-41. Ce a împiedicat pe ucenici să aibă credinţă? Citiţi versetele 
51-52. După ce furtuna s-a potolit ce împiedică pe ucenici să aibă credinţă?

6. Te împiedică frica şi inima împietrită să recunoşti acţiunile şi puterea lui 
Dumnezeu în viaţa ta?



3. Descrieţi diferenţa dintre vindecarea aceasta şi cea de mai devreme?

4. Doreşti să accepţi timpul pe care Îl are Isus şi metodele Lui pentru vindecarea 
fizică şi spirituală a vieţii tale?

5. Facând o paralelă cu Isaia35:5-6, ce ne spun aceste pasaje despre Isus?

6. Isus le-a poruncit celor care au văzut să nu spună nimănui. De ce nu au ascultat?
Considerând că nu ai interdicţii în a spune altora despre ceea ce face Isus în viaţa 
ta,observi ceea ce face El, eşti uimit peste măsură şi Îl proclami cu râvnă?

A ŞASEA ZI: Recitiţi MARCU 7
1. Uitaţi-vă la interacţiunea dintre Isus şi ucenici din acest capitol. Ce trăsături 

pozitive ale ucenicilor vedeţi? Cum răspunde Isus la trăsăturile negative?

2. Descrieţi oamenii din acest pasaj care au avut cel mai putin credinţă în Isus?

3. Descrieţi oamenii din acest pasaj care au avut o credinţă mare în Isus?

4. Ce vă surprinde în descrierea facută în întrebarile de mai sus?

PRIMA ZI: Recapitulare MARCU 6:30-56
1. Ai găsit ceva în predică ca să îţi fie de folos în viaţa ta?

2. Te-a ajutat ceva din discuţia de la şcoala duminicală ca să înţelegi mai bine 
pasajul?

A DOUA ZI: Citeţi MARCU 7:1-13
1. Citiţi versetele2-5. De ce criticau fariseii pe ucenicii lui Isus?

2. Cine sunt batranii?

3. Ce sursă foloseşte Isus pentru a contrazice criticile fariseilor?

4. În conformitate cu versetele 6-8, daţi două motive pentru care Isus îi numeşte pe 
farisei ipocriţi?

5. Te poţi gândi la vreun aspect al vieţii tale în care eşti prea mult preocupat de 
aparenţele exterioare ale sfinţeniei dar în interior eşti neglijent de spiritul 
adevărului pe care îl reprezintă o tradiţie?

6. Cu propriile cuvinte, rezumă exemplul dat de Isus faţă de tradiţiile fariseilor care 
desfinţează Cuvântul lui Dumnezeu.
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7. Citiţi versetele 8, 9 şi 13. Ce spune Isus că se poate întâmpla când oamenii  ţin 
prea tare de tradiţiile impuse de om?

8. Conform lui Isus care sunt pericolele tradiţiei omeneşti? Te poţi gândi la ceva din 
viaţa ta în care foloseşti tradiţia omenească sau răsuceşti, deformezi legile lui 
Dumnezeu ca scuză pentru egoismul tău?

A TREIA ZI: Citiţi MARCU 7:14-23
1. De ce, afirmaţia lui Isus din versetul 14 a fost aşa de greu de înţeles pentru ucenici 

încât i-a determinat să Îi pună mai multe întrebări atunci când au fost singuri cu 
El?

2. Ce este semnificativ despre versetul 18?

3. În conformitate cu acest pasaj, ce spurcă pe om şi de unde vin aceste lucruri?

4. Citiţi Isaia 29:13-16 şi Ieremia 17:9-10. Folosind aceste pasaje daţi o descriere 
biblică a inimii umane—centrul fiinţei noastre, a minţii, emoţiilor, şi voinţei?

5. Când stresurile si problemele vieţii te apasă din toate parţile, ce scot afară din 
inima ta?

6. Cum te poţi îngriji de starea deznădăjduit de rea a inimii tale astfel încât atunci 
când va veni timpul să devină roada Duhului (Galateni 5:22) şi nu roada pe care o 
scoate afară natura umană a inimii tale? Ca şi provocare încearcă să foloseşti 
Scriptura ca să răspunzi la această întrebare?

A PATRA ZI: Citiţi MARCU 7:24-30
1. Recitiţi Marcu 3:8.Tir şi Sidon a fost o regiune grecească-neevreiască cu câţiva 

evrei care sau instalat aici. Ce face Isus acolo? Ce prefigurează acest incident 
pentru ucenici? (Marcu 7:27,13:10 şi 14:9).

2. Te poţi gândi la vreun motiv pentru care Isus iniţial pare că ignoră cererea femeii 
de origine sirio-feniciană când versetele 24, 29, şi 30 arată evident faptul că lui Isus  
îi pasă de femeie şi de fiica acesteia?

3. Femeia sirio-feniciană îşi iubea atât de mult fiica încât era dispusă să Îl caute pe 
Isus deşi din punct de vedere al culturii nu era acceptată. Trăieşti, având 
permanent încredere în Isus pentru vindecarea spirituală a familiei tale chiar şi 
atunci când apar situaţii neconfortabile?

4. Mijlocirile, rugăciunile pentru cei pe care îi iubeşti sunt marcate de credinţă şi 
umilinţă?

5. În trecut cum ai răspuns la întârzierile iniţiale şi intenţionate ale lui Isus la 
rugaciunile tale? În lumina acestui pasaj cum răspunzi astăzi?

A CINCEA ZI: Citiţi MARCU 7:31-37
1. Ce problemă avea omul din Decapole?

2. Din ce motiv l-a luat Isus pe om la o parte din mulţime?



A ŞASEA ZI: Recitiţi MARCU 8:10-21
1. Recitiţi Marcu 8:10-13

a.  Isus întotdeauna a răspuns cu compasiune la credinţa adevărată şi nevoi, dar 
El nu va fi înşelat şi manipulate de aceia cu inimi necredincioase. Eşti 
nemulţumit de felul în care Isus ţi se revelează şi te calăuzeşte prin Scriptură, 
astfel încât  să cauţi semen care să îţi direcţioneze viaţa?

b.  Poţi să identifici ceva cu care îl întristezi,îndoliezi pe Isus din cauza necredinţei 
tale?

c.  Cât de des cauţi vreun semn sau ceri vreun miracol înainte de a veni la Isus în 
rugăciune şi de ai cere să îţi arate gândirea,raţiunea Lui pentru tine prin 
Scriptură?

2. Recitiţi Marcu 8:14-21
a. Cum doar puţină drojdie are un efect universal şi dramatic asupra unei pâini 

la fel şi puţin păcat va avea efecte dramatice şi universale. Ştiind aceste lucruri, 
îţi doreşti să îi ceri Duhului Sfânt să iţi descopere şi să înlocuiască domenii cu 
păcate ascunse din viaţa ta care în timp ar creşte şi te-ar răni pe tine şi pe cei 
din jurul tău?

b. Prea multă preocupăre faţă de nevoile fizice presante,urgente vor opri 
creşterea şi înţelegerea spirituală.În ce domeniu al  vieţii tale, te concentrezi 
asupra nevoilor tale fizice astfel încât să uiţi asigurările  credincioase ale lui 
Dumnezeu faţă de tine din trecut?Ce vei face ca să îţi aminteşti credincioşia lui 
Dumnezeu din trecut, faţă de tine,astfel încât să creşti spiritual în prezent?

PRIMA ZI: Recapitulare MARCU 7:1-37
1. Ai găsit ceva ca să îţi fie de folos în predică?

2. Te-a  ajutat ceva din discutia de la şcoala duminicală să înţelegi mai bine pasajul?

A DOUA ZI: Citiţi MARCU 8:1-9 şi recitiţi MARCU 6:31-44
Marcu 6:31-44 Marcu 8:1-10

Unde s-a întâmplat fiecare miracol? (aluzie: Marcu 7:31)

Descrieţi naţionalitatea oamenilorcare 
alcătuiau fiecare mulţime.

Cât timp a stat cu Isus fiecare mulţi-me 
înainte ca El să răspundă nevoi lor?

Care a fost răspunsul emoţional al lui 
Isus la nevoia mulţimii?

Care a fost răspunsul ucenicilor la nevoia 
mulţimii?

Ce a folosit Isus ca să hrănească 
mulţimea?

Ce a făcut Isus înainte să împartă 
mâncarea?

Cum s-a simţit mulţimea după ce sa 
săturat?

Câte coşuri pline au s-au strâns după?

Câţi oameni a hrănit Isus?
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A TREIA ZI: Citiţi MARCU 8:10-13
1. Care sunt cele patru lucruri pe care le-au făcut fariseii în versetul 11 când au 

interacţionat cu Isus?

2. Ce le-a răspuns Isus?

3. De ce a făcut Isus unele miracole pentru unii oamenii care au cerut, însă pentru 
farisei nu a facut când aceştia au cerut?

4. Matei 12:39-42 ne poate ajuta să înţelegem răspunsul aparent dur,aspru al lui Isus 
dat fariseilor.Cum descrie Isus generaţia fariseilor? Ce a făcut această generaţie 
încât să merite o asemena descriere?

5. În conformitate cu Matei 12:39-42,deşi Isus nu trebuia să dovedescă cine este celor 
cu inimi necredincioase,El le promite semnul lui Iona. Ce semn le prezice Isus?

6. La ce se referă Isus când spune că este mai mare decât Iona şi Solomon?

A PATRA ZI: Citiţi MARCU 8:14-21
1. Asupra cărei nevoi fizice se concentrează ucenicii?

2. În verserul 15, ce îi avertizează Isus pe ucenici?La ce se referă prin 
metafora ,,aluatul fariseilor’’?

3. Cum ai descrie aluatul lui Irod, şi cum ai descrie aluatul fariseilor?

4. În conformitate cu versetul 16, ucenicii nu înţeleg lecţia spirituală pe care Isus 
încercă să îi înveţe.Ce îi împiedică să înţeleagă această lecţie?

5. În conformitate cu versetele 17-20,cum diagnostichează Isus problema lor şi  ce le 
reaminteşte în încercarea de ai învăţa?

A CINCEA ZI: Recitiţi MARCU 8:1-9
1. Dacă hrănirea celor 5000 de oamenii  a dovedit că Isus este Pâinea vieţii pentru 

Israel, ce credeţi că a demonstrat hrănirea celor 4000 de oameni?

2. În ambele poveşti,despre hrănirea celor 5000 şi a celor 4000 de oameni, Isus a luat 
puţin şi a oferit mult. El a înmulţit dar cine a împărţit?Ce a inmulţit Isus în viaţa ta 
ca să tu să împarţi altora?

3. Vezi vreo nevoie în jurul tău care îţi este imposibil să o îndeplineşti? Ai limitat 
resursele,mijloacele pe care ai putea să I le oferi lui Isus ca să le inmulţească pentru 
a face faţa acestei nevoi?

4. Vei arăta compasiune,milă faţă de nevoile spirituale şi fizice ale unei 
personae,astăzi?Cum?



A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 8:34-9:1
1. În ce aspecte ale vieţii tale te concentrezi mai mult ca să dobândeşti lumea decât 

asupra pericolului de a-ţi pierde sufletul?

2. Având în considerare principala declaraţie a acestui pasaj, poţi spune cu sinceritate 
că a-l urma pe Isus este prioritatea ta de bază? Dacă răspunsul tău este nu, ce 
trebuie să schimbi în viaţa ta ca răspunsul să devină da?

3. De ce anume îţi cere Isus să te lepezi în această săptămână pentru ca El să 
îndeplinească planul Lui pentru viaţa ta în această săptămână?

4. Ce susţine Isus în versetul 38?

5. La ce crezi că se referă Isus în capitolul 9:1?Te poţi uita la capitolul 9.

6. Reciteşte Marcu 7:1-13.Descrie diferenţa dintre o viaţă  de ucenicie  şi o viaţă  
umplută cu ritualuri,tradiţii religioase.

PRIMA ZI: Recapitulaţi Marcu 8:1-22 şi citiţi Marcu 8:22-26
1. Ai găsit ceva în predică care să îţi fie de folos?

2. Te-a ajutat ceva din discuţia de la şcoala duminicală să înţelegi mai bine pasajul?

3. În Marcu 8:22-26, cum a ajuns omul orb la Isus?

4. Cine L-a implorat pe Isus să se atingă de omul orb?

5. Ce persoană oarbă din punct de vedere spiritual aduci la Isus prin rugăciunile tale, 
cererile tale şi acţiunile tale?

6. Reciteşte Marcu 5:40 şi 6:6.În lumina acestor două versete, de ce crezi că Isus l-a 
luat pe omul orb afară din sat?

7. Descrie cum l-a vindeat Isus pe orb cu propriile cuvinte?

8. Te poţi gândi la o lecţie pe care Isus a dorit să o înveţe  ucenicii prin vindecarea 
orbului pe etape?
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A DOUA ZI: Citiţi Marcu 8:27-30
1. Când îi învaţă Isus pe ucenici în acest pasaj?Cauţi potenţiale ocazii în care să 

vorbeşti despre Isus pe parcursul activitaţiilor lumeşti, cum ar fi călătoriile pe care 
le faci?

2. Ce îi întreabă Isus pe ucenici?Cum răspund ucenicii?

3. Care este a doua întrebare a lui Isus?Cine a răspuns pentru grup şi ce a spus?

4. Ce înseamnă cuvantul Hristos?

5. Fiecare persoană, într-o zi, va răspunde cine este Isus pentru el? Cum răspunzi la 
întrebare?

A TREIA ZI: Citiţi Marcu 8:31-33
1. Ce a început  Isus să înveţe imediat după mărturisirea lui Petru că El este 

Hristosul?

2. Care este răspunsul lui Petru la prezicerea de către Isus a morţii şi învierii Lui?

3. Răspunsul lui Petru reflectă perspectiva lui sau perspectiva lui Dumnezeu?

4. Cuvintele şi acţiunile tale reflectă o perspectivă umană sau perspectiva lui 
Dumnezeu?

5. Scrie mai jos un exemplu din viaţa ta în care acţiunile şi cuvintele tale reflectă  o 
perspectivă umană.

6. Scrie mai jos un exemplu din viaţa ta în care acţiunile şi cuvintele tale reflectă 
perspectiva lui Dumnezeu?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 8:31-33
1. Cum răspunde Isus la mustrarea lui Petru?

2. În ce mod  sau aspecte ale vieţii  cuvintele ,gândurile,părerile şi acţiunile tale sunt 
folosite de Satan în încercarea de a împiedica planul lui Dumnezeu?

3. În natura Sa completă de om, a dorit Isus să sufere?(Citiţi Marcu 14:26).

4. În ce mod sau aspecte ale vieţii  îi ispiteşti pe alţi ca să respingă sau să nu fie 
mulţumiţi cu voia lui Dumnezeu pentru ei pentru ca poate implica suferinţă sau 
sacrificiu?

A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 8:34-9:1
1. Ce învăţa Isus imediat înainte de acest pasaj şi pe cine?

2. Cui se adresează Isus în acest pasaj?

3. A-l urma pe Isus reprezintă prioritatea vieţii tale?

4. Ce înseamnă să te lepezi de tine însuţi şi să-ţi iei crucea?

5. Îl poţi urma pe Isus cu adevărat făra să te lepezi de tine însuţi şi să-ţi iei crucea?

6. Cum poate fi salvată viaţa unei personae prin a o pierde în mod 
deliberat,intenţionat?

7. Care este preţul sufletului?Citiţi Psalmul 49:6-8.



A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 9:14-29
1. Citiţi versetele 28 şi 29.De ce nu au putut ucenicii să vindece băiatul?

2. Este utilitatea ta faţă de Isus împiedicată de o viaţă de rugăciune anemică?

3. Cum îţi poţi reorganiza orarul din această săptămână ca să iţi faci timp pentru 
rugăciune?O vei face? 

PRIMA ZI: Recapitulare  din Marcu 8:1-9:1
1. Ai găsit ceva în predică care să te ajute?

2. Te-a ajutat ceva din discuţia de la şcoala duminicală să înţelegi pasajul mai bine?

A DOUA ZI: Citiţi Marcu 9:2-8
1. Citiţi versetele 2-8.Enumeraţi cele 7personaje din acest pasaj.

2. Descrieţi cu propriile cuvinte ce s-a întâmplat?

3. Cum te ajută Evrei 1:3,Daniel 7:9 şi Apocalipsa 1:14 să înţelegi acest pasaj mai 
bine?

4. Ce parte a revelaţiei Vechiului Testament  reprezintă Moise?Ce parte reprezintă 
Ilie?

5. Cine este văzut ca autoritate în acest pasaj:Moise,Ilie sau Isus? Cum 
îndeamnă,provoacă şi schimbă , cunoaşterea acestui lucru, percepţia ucenicilor 
despre autoritatea lui Isus?
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A TREIA ZI: Recitiţi Marcu 9:2-8
1. Ce a spus Petru?De ce a spus acest lucru?

2. Când Petru nu a înţeles situaţia, în loc să-l asculte pe Isus şi să caute la El explicaţie 
şi călăuzire, Petru intervine cu propriile idei şi scopuri în această situaţie.Ce poţi 
face pentru a evita  să faci aceaşi eroare? 

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 9:2-13
1. Cine este vocea din nor?Ce spune?

2. Cum ai descrie viaţa ta de rugăciune faţă de Dumnezeu: ca ascultându-L mai mult 
sau ca vorbind tu mai mult?

3. Enumeraţi câteva exemple de situaţii când ucenicii nu au ascultat de Isus?

4. Ce le spune Isus uceniciilor în versetul 9?Cum au răspuns ei?

5. Îl asculţi pe Isus în fiecare zi orice ar fi?Sau credincioşia ta se clatină când cererile 
lui Dumnezeu îţi sunt neconfortabile, incomode? Dă un exemplu în care El îţi cere 
să calci prin credinţă.

6.Citiţi versetele 9-13.Cine este Ilie care a venit?

A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 9:14-29
1. Referitor la versetele 17,18,20 şi 22.Descrieţi ce a facut duhul băiatului şi ce dorea 

să-i facă.

2. Ce cuvinte a folosit omul pentru a-I cere ajutor lui Isus prima oară şi ce arată 
acestea despre inima lui?

3. Cum a răspuns Isus?

4. Cum a cerut ajutor a doua oară şi ce arată aceste cuvinte despre inima lui?

5. Cum te încurajează răspunsul lui faţă de Isus când treci prin situaţii imposibile în 
viaţa ta?



 A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 9:42-45
1. În versetele 43-48 sugestia lui Isus este de a ne amputa părţi ale corpului?

2. Dacă nu este vorba despre o amputare adevărată atunci care este ideea amputări 
pe care Isus o sugerează în versetele 43-48?

3. Ce îţi cere Isus să tai din viaţa ta astfel încât să eviţi să păcătuieşti tu sau să îi faci 
pe alţi să păcătuiască?

4. În conformitate cu versetul 50,care va fi rezultatul între creştini dacă dorinţa 
noastră ar fi să murim faţă de noi înşine şi faţă de ispite şi am servi uni altora cu 
smerenie pentru Hristos?

PRIMA ZI: Recapitulare Marcu 9:2-9:29
1. Ai găsit ceva în predică care să te ajute în viaţa ta?

2. Te-a ajutat ceva din discuţia de la şcoala duminicală să înţelegi mai bine pasajul?

3. Dacă ai ales să îţi reorganizezi orarul pentru a sta mai mult timp în rugăciune, 
împărtăşeşte cu grupul diferenţa pe care a făcut-o în viaţa ta?

4. Gândeşte-te la cineva pe care îl consideri umil şi altruist.Descrie acţiunile şi 
atitudinile acestei persoane.

A DOUA ZI: Citiţi Marcu 9:3-32
1. Este această învăţătură publică sau privată?

2. Citiţi Marcu 8:31,Marcu 9:9-12,30-32.Ce îi învaţă Isus pe ucenici?Ce îi împiedică 
să înţeleagă?
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3. Din studiul de până acum din Marcu care este soluţia la problema ucenicilor?

4. Ce parte grea din Scriptură te intimidează?Ce îţi produce frică de a întreba?Vei 
căuta răspunsuri săptămâna aceasta?

A TREIA ZI: Citiţi Marcu 9:33-37
1. Ştiind că Isus ştie toate lucrurile,de ce a pus o întrebare în versetul 33?

2. Ce a cauzat tăcerea ucenicilor în versetul 34?

3. Ce ne învaţă acest pasaj despre slujire?

4. Ce anume face ca învăţătura din versetul 34 să fie greu de crezut şi de pus în 
practică?

5. În ce domenii ale vieţii tale ai nevoie să te opreşti din a căuta proprie promovare şi 
să începi să slujeşti altora?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 9:39-41
1. Rezumaţi cu propriile cuvinte ce s-a întâmplat în versetele 38-39.

2. Citiţi Filipeni 1:17-18 şi Matei 12:30.Cum puteţi armoniza,pune deacord aceste 
două învăţături aparent contradictori?

3. Cum poţi îcuraja în loc să critici pe cineva care Îl slujeşte pe Dumnezeu într-un 
mod diferit de cum crezi tu că ar trebui?

4. Gândiţi-vă la o persoană anume?Cum vei încuraja şi vei sluji astăzi cuiva care îi 
aparţine  lui Hristos?Dar în această săptămână?

A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 9:42-50
1. Citiţi versetul 41 şi uitaţi-vă în spate la versetle 35-37.De două ori în acest capitol 

Isus interacţionează cu copiilaşi.Ce perspective şi adevăruri ne dezvăluie acest 
pasaj despre Isus şi despre cum vede El copii?

2. Care, spune Isus, că este rezultatul ajutării unui copil?

3. Care ,spune Isus ,că este rezultatul conducerii în rătăcire a unui copil?

4. În ce moduri sau cum eşti prea nepăsător de responsabilitatea faţă de copii?

5. Cum arată viaţa ta inima lui Isus pentru copii?



2. Este reacţia ta la această declaraţie asemănătoare cu cea a ucenicilor?Îti cauzează 
frică cum le-a cauzat unora dintre ucenici cum a fost Petru deoarece el avea o casă 
şi o afacere?

3. Care sunt bogăţiile tale?De unde provin ele?Ce faci cu ele?

4. Găseşti cuvintele lui Isus din versetul 27 mângâietoare, consolatoare?

A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 10:28-31
1. Care spune Isus că este răsplata celor care doresc să Îl urmeaze indiferent de 

costuri, de consecinţe?

2. Ai luat vreodată decizia de al urma pe Isus chiar dacă asta înseamnă să renunţi la 
lucruri şi oameni care sunt importante pentru tine? A meritat?

3. Te ţi de ceva sau cineva care împiedică relaţia ta cu Isus?

4. Ai credinţă să vezi nenumăratele binecuvântări pe care Isus le toarnă în viaţa ta?

5. În conformitate cu a doua parte a versetului 30 cu ce vor fi amestecate răsplăţile?

6. De ce vor fi urmate răsplăţile?

7. Explicaţi versetul 31 cu propriile cuvinte.

PRIMA ZI: Recapitulare Marcu 9:2-50
1. Ai găsit ceva în predică ca să-ţi fie de ajutor?

2. Te-a ajutat ceva din discuţia de la şcoala duminicală să înţelegi mai bine pasajul?

A DOUA ZI: Citiţi MARCU 10:1-12
1. De unde pleacă Isus şi unde pleacă?(Uitaţivă la Marcu 10:17,32, 46;11:1)

2. Chiar dacă călătoreşte pe  ce se focalizează ,concentrează  slujirea Sa?

3. Ce Il întreabă fariseii pe Isus?

4. Care este rădăcina intenţiei întrebării fariseilor?(Vedeţi Marcu 8:11 şi Marcu 
12:15,Matei 19:3)

5. În conformitate cu ce a spus Isus, de ce Moise a permis divorţul?

6. În ce domenii din viaţă, datorită împietririi inimii tale, trăieşti după dorinţele tale 
egoiste în loc să trăieşti conform voii lui Dumnezeu?

7. Care a fost planul original şi perfect al lui Dumnezeu pentru căsătorie?
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8. În conformitate cu versetul 9, care este răspunsul lui Isus la problema divorţului?

9. Citiţi versetele 10-12 şi Matei 5:32;19:9.Ce informaţii suplimentare împărtăşeşte 
Isus ucenicilor despre divorţ şi recăsătorie, informaţii pe care nu le-a împărtăşit 
fariseilor?

10.Cum a schimbat citirea  acestui pasaj părerea ta despre căsătorie şi divorţ?

A TREIA ZI: Citiţi Marcu 10:13-16
1. Din acţiunile ucenicilor ce puteţi deduce despre atitudinea lor faţă de copii?

2. În ce mod atitudinile tale faţă de alţii împiedică venirea lor la Hristos?

3. Cum poţi aduce un copil la Hristos în săptămâna aceasta? Scrie mai jos un plan.

4. Citiţi deasemenea Marcu 9:36-37.Din acţiunile lui Isus şi cuvintele Lui ce puteţi 
deduce despre atitudinea Lui faţă de copii?

5. Ce interzice Isus când se referă la copii?

6. Ce lecţie aplică faţă de adulţi în timp ce învaţă pe ucenici despre o atitudine 
adecvată faţă de copii?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 10:17-22
1. În versetele 10:13-16 Isus încurajează pe cei care îl urmează să aibă o încredere 

sinceră,nevinovată în El.În contrast, în ce se încrede tânărul?(vedeţi versetele 20 şi 
22).

2. Prin întrebarea ,,De ce mă numiţi bun?” ce îndrumă Isus pe tânărul bogat să 
recunoască despre Isus?(uitaţi-vă şi la Ioan 5:21-23 şi 20:28 pentru a vedea mai 
multe aspecte pe care Isus le spunea despre El).

3. Ce spune versetul 21 despre Isus?

4. Ce spune Isus tânărului bogat că îi lipseşte?

5. În ciuda dragostei lui Isus şi a blândei Lui învăţături care este răspunsul tânărului 
bogat?Ce îl determină să răspundă aşa?

6. Ce este mai agăţat de inima ta şi mai important ca al urma pe Isus complet?

7. Când alţii se uită la viaţa ta, cred ei ca Isus este pe primul loc în viaţa ta sau cred 
ca posesiunile tale,prietenii,familia sau ţeluririle tale sunt mai importante pentru 
tine?

A CINCIA ZI: Citiţi Marcu 10:23-27
1. Citiţi versetul 23.Ce face ca averea să fie o piedică în a intra în Împărăţia lui 

Dumnezeu?



A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 10:46-52
1. În ce oraş s-au oprit Isus şi ucenicii în drumul lor spre Ierusalim?

2. Cine era Bartimeu?Care era problema lui?Ce a strigat el dupa Isus?Ce ne spune 
versetul 52 despre acest strigăt?

3. Cu ce ai nevoie să te ajute Isus astăzi?Eşti suficient de curajos ca să îi ceri ajutorul 
Său milostiv?Este dorinţa ta să te umileşti pentru a primi ajutorul Lui?

4. Cum a răspuns mulţimea lui Bartimeu?Ce i-a făcut să răspundă aşa?Ce ne spune 
răspunsul lor despre cum îl vedeau ei pe Bartimeu?

5. Gândeşte-te şi consemneazăţi un moment când l-ai chemat în mod persistent pe 
Isus  deşi alţi te mustră şi îţi spun că credinţa ta e zadarnică?

6. Aminteşte-ţi de un moment când ai mustrat pe cineva că are credinţă în Isus şi  
credinţa ta lipsea?

A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 10:46-52
1. Ce îţi spune despre Bartimeu răspunsul pe care el la dat la negativismul mulţimii?

2. Cum îi răspunde Isus lui Bartimeu?Ce îţi spune aceasta despre cum îl vedea Isus 
pe Bartimeu?

3. Ce a făcut Bartimeu după ce Isus l-a vindecat?

4. Îi ceri zilnic lui Isus să îţi arate unde credinţa ta e oarbă,îi ceri vindecarea lui 
milostivă,îi accepţi iertarea şi îl urmezi?

PRIMA ZI: Recapitulare Marcu 10:1-31
1. Ai găsit ceva în predica care sa îţi fie de folos?

2. Te-a ajutat ceva din discuţia de la şcoala duminicală să înţelegi mai bine pasajul?

Citiţi Marcu 10:32-34
1. Unde merg ucenicii împreună cu Isus?

2. Unde este Isus în mulţime?

3. În umblarea ta personală cu Isus este El cel care merge înaintea ta?Îl urmezi tu pe 
El sau încerci să Il manipulezi să te urmeze El pe tine?

A DOUA ZI: Citiţi Marcu 10:32-34
1. Care sunt cele două emoţii pe care le foloseşte Marcu pentru a descrie pe cei care 

Îl urmează pe Isus?Ce îi face să se simta aşa?

2. Ce le spune Isus celor doisprezece?
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3. Doreşti să îl urmezi pe Isus şi să te încrezi în El deşi acest lucru înseamnă suferinţă 
personală?Dacă al urma pe Isus îţi aduce umilire, durere fizică şi moarte?

4. Când alţii se uită la umblarea ta cu Isus văd ei în primul rând frică şi uimire sau 
credinţă şi pace?

A TREIA ZI: Citiţi Marcu 10:35-40
1. Ce i-au cerut Iacov şi Ioan lui Isus?Ce arată cererea lor despre inimile lor şi despre 

ce înţeleg ei despre misiunea lui Isus?

2. Ce credeţi că înseamnă  ,,să beţi paharul pe care îl beau Eu’’ sau Matei 26:39).

3. Doreşti să accepţi cu bucurie orice suferinţă din viaţa ta ca parte a planului pe care 
îl are Dumnezeu pentru tine?

4. Având în vedere răspunsul lui Ioan şi Iacov din versetul 39 ce credeţi că au înţeles 
că înseamnă răspunsul lui Isus ?

5. Ce îţi arată versetul 40 despre relaţia dintre Isus şi Tatăl?

6. Recitiţi Marcu 10:31 şi 10:40.Ce adaugă versetul 30 la versetul 40?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 10:41-45
1. Explicaţi cu propriile cuvinte de ce ceilalţi zece ucenicii au fost indignaţi,revoltaţi 

pe Ioan şi Iacov?

2. Iţi poţi aminti de un timp când ai fost revoltat pe slăbiciunea altei persoane  şi ai 
uitat că aceaşi slăbiciune e şi în inima ta?(citiţi şi Romani 2:1-2)

3. Bazat pe Marcu 10 care a fost motivaţia lui Ioan,Iacov şi a celorlalţi 10 ucenicii de 
a-i sluji lui Isus?Care este motivaţia ta pentru care îi slujeşti lui Isus?

4. În conformitate cu versetul 42, cum defineşte lumea măreţia,şefia şi puterea?

5. În conformitate cu versetele 43 şi 44 cum defineşte Isus măreţia, şefia şi puterea?

6. Ce arată versetul 45 despre Isus?

7. Scrie mai jos măcar un mod prin care să imiţi exemplul de slujire a lui Isus astăzi 
în familia ta,la locul de muncă sau la biserică?O vei face?

8. Dacă ai făcut întrebarea 8 în a patra zi, consemneazăţi impactul pe care la avut în 
relaţia ta cu Isus şi cu alţii, a te pune pe tine pe ultimul loc şi a-i sluji lui Isus.



4. Cum te ajută Marcu 11:20-26 să înţelegi acţiunile lui Isus din Marcu 11:12-14?

5. Există un domeniu din viaţa ta unde o atitudine neiertată împiedică lucrarea lui 
Dumnezeu prin tine?

A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 11:27-33
1. A răspuns Isus întrebări conducătorilor celor mai de seamă şi cărturarilor?Ce a 

făcut El în schimb?

2. Ce i-a împiedicat pe liderii religioşi  să răspundă întrebării lui Isus?

3. Isus a reţinut  deseori adevărul  faţă de cei care refuză să accepte autoritatea Lui şi 
adevărul pe care El li l-a dat deja.Trăieşti sau acţionezi în vreun fel care să arate că 
inima ta ia la întrebări autoritatea lui Isus din viaţa ta?

4. Ce adevăr biblic îl şti în capul tău dar refuzi să îl crezi în inima ta şi să acţionezi 
după el în viaţa ta?

5. Ce întrebare grea sau adevăr biblic îl eviţi ca să-l pui prin a spune,, Nu ştiu?’’.

PRIMA ZI: Recapitulare Marcu 8–10
Isus prezice apropierea morţii şi învierii Lui de trei ori în Marcu 8-10 şi de trei ori 
ucenicii eşuează în a înţelege corect.În răspunsul la nevoia lor de a înţelege şi de a-i 
ajuta, Isus adaugă prezicerii despre moartea şi înviera Lui învăţătura despre cum să fi 
un adevărat slujitor.Vă rog sumarizaţi fiecare componentă în tabelul de mai jos.

Verdetele Prezicerea morţii 
Lui Isus

Ucenicii eşuează 
în a înţelege

Învăţătura 
despre slujire

8:31–9:1

9:30–50

10:33–45

1. Ce face ca învăţătura lui Isus că,,cei dintâi vor fi cei de pe urmă’’ aşa greu de 
crezut şi de pus în practică?

2. Considerând că această învăţătură este îmbinarea a tot ce ai învăţat despre cum să 
fi un ucenic,pâna acum, cât de pregătit pentru a conduce te consideri?

3. Ce îţi spune aceasta despre alegerea pe care o face Dumnezeu cu privire la 
oameni?Ce îţi spune aceasta despre posibilitatea ca Dumnezeu să te folosească ca 
să conduci,înveţi?
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A DOUA ZI: Citiţi Marcu 11:1-11
1. Ce a trimis Isus să facă doi ucenicii lângă Ierusalim la Muntele Măslinilor?

2. Ce drept avea Isus ca să ia măgăruşul?

3. Dacă Isus iţi cere ceva este dorinţa ta ca să i-L dai fără întrebări sau reţinere?

4. Citiţi Zaharia 9:9.Cine este Împăratul despre care Zaharia profeţeşte?Matei 21:1-5 
şi Ioan 12:12-15 îţi confirmă răspunsul?

5. Citiţi 2 Împăraţi 9:12-13.Ce semnifică pelerinele şi ramurile?

6. Pentru a înţelege însemnătatea lui Osana pentru evrei citiţi Psalmul 118:25.Acest 
Psalm  a fost cântat deseori de pelegrinii care mergeau spre Ierusalim.Cuvântul 
tradus ca ,,Salvează-ne’’ în Psalmul 118:25 este cuvântul grecesc Osana. Prin 
folosirea frazei  ,,Osana!Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului! 
Binecuvântată este venirea împărăţiei tatălui tău David!Osana este înălţat!’’Care 
este starea sufletească a mulţimii,dispoziţia lor?Ce declară ei despre cine cred că 
este Isus şi despre ce cred ei că El va face?

7. S-a ridicat Isus la înălţimea aşteptărilor din fraza mulţimii? A împlinit El 
aşteptările frazei mulţimii?

A TREIA ZI: Citiţi Marcu 11:12-14
1. Smochinele în mod normal cresc împreună cu frunzele de smochin.Chiar dacă nu 

a fost sezonul smochinelor ce la făcut pe Isus să caute pe crengile lui după 
smochine?

2. Ce a spus Isus smochinului?Ce la determinat blestemarea smochinului?

3. Există un aspect în viaţa ta în care dacă eşti privit de la distanţă pari bogat,roditor 
şi chiar mai sus de grafic dar când eşti inspectat de aproape arăţi zădărnicie, fără 
roade- o nevoie de împlinire este scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 11:15-19
1. Citiţi Maleahi 3:1-4.Descrieţi acţiunile lui Isus din templu.Ce la făcut aşa furios?

2. Citiţi Ieremia 7:11 şi Isaia 56:7 şi comparaţi ce se spune despre templul pe care 
Isus l-a numit templu.

3 Pentru ce este făcut templul?Este permis acestui grup de oamenii să fie în templu?

4. În ce mod a fost templul o peşteră de tâlhari?

5. Cum au reacţionat liderii religioşi la acţiunile lui Isus?Ce sentiment motivează 
reacţia lor?De ce îl urau pe Isus aşa mult?

6. Cum răspunzi lui Isus când îţi arată păcatul din viaţa ta?

A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 11:20-26
1. Scrieţi cele două porunci pe care le-a dat Isus în versetele 22-25.

2. Ce promisiuni şi care sunt condiţiile acestora,dă Isus în versetele 22-25?

3. Ce înseamnă să ai ,,credinţă să muţi munţii’’?Ce nu înseamnă?



3. În conformitate cu versetul 24 care a spus Isus că este rădăcina problemei lor în a 
interpreta Scriptura?

4. Cât timp şi cât efort depui pentu a şti Scriptura?

5. Explicaţi cu propriile cuvinte cum Isus  foloseşte  întâlnirea lui Moise cu rugul 
aprins pentru a contrazice doctrina falsă a saducheilor despre înviere.

A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 12:18-27
1. Din cunoştinţele tale din Scriptură ce poţi spune oamenilor despre înviere,rai şi 

viaţa după moarte?

2. Veniţi pregătiţi cu cel puţin trei pasaje despre înviere, rai şi viaţa după moarte 
pentru a le împărtăşi grupului? 

PRIMA ZI: Recapitulare notiţelor din Marcu 11
1. Ce adevăr din Marcu 11 te-a ajutat?Duhul Sfânt a putut să-ţi deschidă ochii 

asupra acestui adevăr în timpul studiului tău personal, studiului de la şcoala 
duminicală , a predicii.

2. Care este răspunsul tău la adevărul pe care l-ai învăţat?( A schimbat modul tău de 
a gândi despre Dumnezeu, despre oameni, te-a determinat să-L lauzi, să te rogi, 
sa-L asculţi pe Dumnezeu?)

Citiţi Iacov 1:22-25 şi Psalmul 119:18.Luaţi-vă timp acum să vă rugaţi ca Dumnezeu 
să vă deschidă ochii să vedeţi lucrurile minunate din Cuvântul Lui şi ca El să vă dea 
curaj să acţionaţi după cum va arătat El.

În această săptămână în timpul studiului şi dacă Dumnezeu lucrează la inima ta, fă o 
listă despre cum doreşti ca Dumnezeu să lucreze în viaţa ta,în viaţa altora, în biserică şi 
roagă-te pentru acestea.Scrie-ţi lista aici şi adu-o la biserică la timpul de rugăciune 
pentru a împărtăşi-o altora.
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A DOUA ZI: Citiţi Marcu 12:1-12
1. Cui îi spune Isus această pildă?Dacă nu sunteţi siguri uitaţivă în spate la capitlul 

11:27 şi recitiţi versetul 12:12.

2. Explicaţi ce reprezintă următoarele lucruri în pildă:
a. Stăpânul viei:

b. Via: (vedeţi Isaia 5:1-5)

c. Roadele viei:

d. Vieri cărora le-a fost arendată via:

e. Cei trei robi: (vedeţi Nemia 9:26-31, 2Cronici 36:15-16)

f. Fiul preaiubit:

g. Ceilalţi care vor moşteni via:

h. Zidarii: (versetul 10)

i. Piatra din capul unghiului: (Psalmul 118:22,Faptele Apostolilor 4:11, 1Petru 2:4).

A TREIA ZI: Recitiţi Marcu 12:1-12 şi citiţi Matei 23
1. Citiţi Matei 23.Rezumaţi  cu propriile cuvinte de ce liderii religioşi din Israel erau 

neplacuţi,dezabrobaţi de Isus din cauza privilegiilor lor de a conduce?

2. Care dintre criticile lui Isus adresate fariseilor ti-a atras atenţia cel mai mult?

3. Care critică te-a atins în mod personal?Doreşti să te transformi din a  fi ca un 
fariseu intr-un slujitor al celorlalţi cum doreşte Isus?

4. Cum îţi asumi responsabilitatea asupra lucrurilor pe care ţi le-a încredinţat 
Dumnezeu?

5. Care este răspunsul tău faţa de Fiul preaiubit?

6. Ce adevăr Biblic îl înţelegi dar refuzi să-l accepţi?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 12:13-17
1. Pe cine au trimis preoţii la Isus şi de ce?(Vezi şi Luca 20:20)

2. Cum poţi să îi dai lui Cezar ce este a lui Cezar astăzi?

3. Din ce motiv Isus a plătit taxa cuvenită Cezarului?

4. La ce va uitati pentru a vedea imaginea lui Dumnezeu?

5. Urmând această logică ce ar trebui să îi înapoiem noi lui Dumnezeu?
(vezi Romani 12:1)

A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 12:18-27
1. Ce grup îl provoacă pe Isus în acest pasaj?

2. Cum saducheii (cei mai bogaţi şi influenţi politic dintre  sectele evreilor) 
interpretează Scriptura diferit de farisei?



2. Prin srudiul vostru din Scriptură ştiţi cu adevătat cine este Isus?Citiţi Ioan 17:3 
pentru a înţelege cât de important este acest lucru.

3. Cum vă poate ajuta astazi faptul că ştiţi că Isus este şi Dumnezeu şi om?

4. În timp ce îl cunoaşteţi pe Isus mai bine şi mai bine, vă face acest lucru să-L 
lăudaţi mai mult şi mai mult ca Dumnezeu?

5. Cum descrie Isus cărturarii?

6. A cui ipocrizie vă deranjează mai mult: a voastră sau a altora?

7. Îl veţi ruga pe Duhul Sfânt să vă arate astăzi propria mândrie şi ipocrizie?

8. Cum puteţi trăi astăzi în adevăr, onestitate şi sinceritete faţă de Dumnezeu şi faţă 
de alţii?

A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 12:41-44
1. Îi daţi lui Dumnezeu resturi sau ceea ce i se cuvine chiar dacă aceasta înseamnă 

sacrificiu?

2. Care este motivaţia dumneavoastră de a-i da lui Dumnezeu?

3. Cum arată faptul că dăruiţi lui Dumnezeu, încrederea in El?

4. Când a fost ultima oară când i-aţi dat lui Dumnezeu până în punctul când nu aţi 
mai avut nimic pentru voi?

PRIMA ZI: Recapitulare notiţelor din Marcu 12:1-27
1. Ce adevăr din Marcu 12:1-27 te-a atins în mod personal?? Duhul Sfânt a putut să-ţi 

deschidă ochii asupra acestui adevăr în timpul studiului tău personal, studiului de la şcoala 
duminicală , a predicii.

2. Care este răspunsul tău la adevărul pe care l-ai învăţat? (A schimbat modul tău de a 
gândi despre Dumnezeu, despre oameni, te-a determinat să-L lauzi, să te rogi, sa-L asculţi pe 
Dumnezeu?)

Citiţi Iacov 1:22-25 şi Psalmul 119:18.Luaţi-vă timp acum să vă rugaţi ca Dumnezeu 
să vă deschidă ochii să vedeţi lucrurile minunate din Cuvântul Lui şi ca El să vă dea 
curaj să acţionaţi după cum va arătat El.

În această săptămână în timpul studiului şi dacă Dumnezeu lucrează la inima ta, fă o 
listă despre cum doreşti ca Dumnezeu să lucreze în viaţa ta,în viaţa altora, în biserică şi 
roagă-te pentru acestea.Scrie-ţi lista aici şi adu-o la biserică la timpul de rugăciune 
pentru a împărtăşi-o altora.
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A DOUA ZI: Citiţi Marcu 12:28-34
1. Ce i-a determinat pe aceşti cărturari să-I pună lui Isus o întrebare?

2. Care a fost întrebarea lor?

3. Care sunt cele mai mari două porunci?

4. Care a fost diferenţa dintre răspunsul dat de Isus acestor cărturari şi răspunsul dat 
cărturarilor precedenţi?

5. Ce credeţi că a cauzat diferenţa dintre răspunsurile date de Isus cărturarilor?

A TREIA ZI: Citiţi Marcu 12:28-34
1. Acest cărturar docil nu este departe de Împărăţia lui Dumnezeu, dar lui încă îi 

lipseşte înţelegerea a cel puţin trei lucruri.Folosind aceste pasaje rezumaţi cum el 
este încă neştiutor.

a. Marcu 9:7; 12:35-37 

b. Marcu 8:38 

c.	 Marcu 10:45 	

2. Puneţi aceste pasaje lângă poruncile pe care le susţin:

Deuteronom 6:4 Levitic 19:18 Levitic 19:34 Romani 13:8-10

Deuteronom 6:5 Galateni 5:14 1Ioan4:10-11 1Ioan 4:19

Ioan 8:42 Ioan 13:35 Ioan 14:15 Luca 6:32

 Prima poruncă: 
	 	

 A doua poruncă: 
	 	

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 12:28-34
1. Ce înseamnă să-L iubeşti pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău ,cu 

toată gândirea ta şi cu toată puterea ta?

2. Ce dovezi sunt în viaţa ta care arată că îl iubeşti pe Dumnezeu mai presus de orice 
lucru?

3. Cum ne arată următoerele versete cum să-L iubim pe Dumnezeu în conformitate 
cu prima poruncă?
a.	 Psalmul 18:1-3 	

b.	 Psalmul 31:23 	

c.	 Psalmul 63:1-8 	

d.	 Psalmul 119:165 	

e.	 Psalmul 69:9 	

f.	 Psalmul 119:72,97,103 	

g.	 1Ioan 5:1 	

h.	 Psalmul 97:10 	

i.	 Matei 26:75 	

j.	 1Ioan 2:15 	

k.	 2 Timotei 4:8 	

l.	 Ioan 14:21 	

4. Uitaţivă înapoi peste lista de mai sus.Rugaţi-L pe Duhul Sfânt să vă arate unde 
dragostea voastră pentru Dumnezeu lipseşte şi rugaţi-L să vă ajute să vă 
schimbaţi.Citiţi Iacov 5:16.Dacă vă simţiţi confortabil împărtăşiţi grupului unde 
aveţi nevoie să vă schimbaţi şi rugaţii să se roage cu voi.Poate vă rugaţi pentru 
aceste lucruri ca şi grup chiar acum.

5. Cum îi arătaţi lui Dumnezeu că Îl iubiţi astăzi?Dacă nu sunteţi încă siguri uitaţivă 
la Ioan 14:15 pentru ideei.

A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 12:35-40
1. Isus a fost un descendent al lui David, dar El a fost mult mai mult decât David.Ce 

doreşte Isus să-i înveţe pe oameni folosind acest psalm profetic (110:1-5)?



5. În conformitate cu versetele 26-27 şi Daniel 7:13 ce va face Isus?

6. Îţi găseşti linişte cu bucurie în adevărul că Dumnezeu va aduce bucurie în 
întunericul,tumultul şi necazurile vieţii tale?

A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 13:28-37
1. Care este lecţia pe care Isus încearcă îi înveţe din ciclul natural al vieţii unui 

smochin?

2. Ce lecţie Isus încearcă să îi înveţe din pilda omului plecat în călătorie?

3. Scrieţi câteva din sarcinile pe care Isus ţi le-a dat înainte de întoarcera Lui?

4. În care dintre aceste sarcini eşti în amânare?

5. Trăieşti astăzi ca şi cum Isus ar putea veni în orice moment?

6. Ce faci pentru a avertiza pe vecinii tăi nemântuiţi,colegii şi familia despre venirea 
Domului Isus?

Recapitulează-ţi răspunsurile din aeastă săptămână şi fă o listă cu 
rugăciuni specifice pentru tine, pentru alţii şi pentru biserică.

PRIMA ZI: Recapitularea notiţelor din Marcu 12:28-40 şi citiţi 13:1-4
1. Ce adevăr din Marcu te-a atins şi cum ai răspuns la el?Duhul Sfânt poate ţi-a 

deschis ochii pe parcursul studiului tău personal, la şcoala duminicală sau în 
timpul predicii.

2. Ce i-au spus ucenicii lui Isus în primul verset?

3. Cum a răspuns Isus?

4. Cum i-au răspuns Petru,Iacov şi Ioan  lui Isus la predicţia lui 
deranjantă,perturbantă?

5. Ce întrebare din viaţă sau din Scriptură te deranjează?

6. Cum răspunzi întrebărilor deranjante ale vieţii?Le aduci în faţa lui Isus în 
rugăciune şi cauţi răspunsuri în Scriptură?Sau meditezi asupra lor?Sau le ignori şi 
le înabuşi  în munca ta,afaceri şi ,sau în plăcerile vieţii?

A DOUA ZI: Citiţi Marcu 13:5-8
1. Ce îi avertizează Isus pe ucenici în versetele 5 şi 6?Cum puteţi evita acest pericol 

personal?

2. În versetele 7 şi 8 ce prezice Isus şi cum le spune credincioşilor să răspundă?
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3. Ce prezicere face Isus în versetul 8?Cum numeşte Isus aceste calamităţi?

4. Cum vă dă această descriere speranţă?

A TREIA ZI: Citiţi Marcu 13:9-13
1. Ce le porunceşte Isus celor care cred în versetul 9?

2. Ce prezicere sigură li se va întâmpla celor care cred?Vă puteţi gândi la vreun 
exemplu Biblic unde această prezicere s-a împlinit?Vă puteţi gândi la vreun 
exemplu mai actual?

3. La sfârşitul versetului 9 şi la începutul versetului 10 care spune Isus că este unul 
dintre motivele persecuţiilor?

4. Ce faci ca să împărtăşeşti Evanghelia tuturor oamenilor?

5. În versetul 11 ce porunci le dă Isus credincioşilor persecutaţi?Cum crezi că este 
posibil ca credincioşii să asculte aceste porunci?

6. Când eşti persecutat cuvintele tale vin de la Duhul Sfânt sau te aperi cu propriile 
mijloace?

7. În versetele 12 şi 13 pe cine poate conta un creştin?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 13:14-20
1. Ce este urâciunea pustiirii? Vedeţi Daniel 9:27, 11:31 şi 12:11

2. Cum ar trebui credincioşii să răspundă urâciunii pustiiri?

3. În versetul 18 ce rugăciune specifică le porunceşte Isus credincioşilor să se roage?
Te-ai rugat vreodată pentru acest lucru?Vei introduce această cerere în rugăciunile 
tale?

4. Cât de rău va fi acest timp?Va salva Dumnezeu vieţi?A cui şi de ce?

5. Cât de des îi mulţumeşti lui Dumnezeu  că te-a ales şi pentru instrucţiunile şi 
avertizările pe care El ţi le dă în Cuvântul Lui?

6. Pe  cine vei avertiza de venirea judecăţii pentru a face posibilă salvarea lor?

A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 13:21-27
1. În versetele 21-23 împotriva cui avertizează Isus?

2. Vor fi aceşti oameni convingători?

3. Şti Scriptura suficient de bine pentru a discerne între adevăratul Isus şi un Cristos 
fals?

4. În conformitate cu versetele 24-25 descrie lumea după tribulaţie.(vezi Isaia 
13:10,34:4 ,Ezechiel 32:7,Ioel 2:10 şi 3:15 pentru un răspuns mai complet)



A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 13:22-25
1. Explicaţi versetele 19-20.Pâinea şi vinul au devenit în realitate trupul şi sângele lui 

Hristos?Este Hristos prezent în pâine şi vin?Este acesta un miracol sau o practică 
simbolică?

2. Care este scopul Cinei Domnului?

3. Citiţi 1Corinteni 11:23-24.Scrieţi instrucţiuile suplimentare ale lui Pavel referitoare 
la Cina Domnului.

4. Citiţi Exod 12:1-4, Ioan 1:29 şi 1Corinteni 5:7.Ce paralele,asemănări vedeţi între 
Paştile de la început,Cina Domnului şi moartea lui Isus pe cruce?

5. Ai acceptat trupul frânt şi sângele scurs pe cruce al lui Isus ca fiind curăţirea ta 
permanentă de păcate şi I-ai mulţumit pentru sacrificiul Lui?

6. Pentru cine te vei ruga ca să ai posibilitatea să-I împărtăşeşti vestea bună a 
sacrificiului lui Isus săptămâna care urmează?

Recapitulează-ţi răspunsurile din săptămâna aceasta şi fă-ţi o listă cu 
lucruri clare pentru care să te rogi:pentru tine,cei din jurul tău şi pentru 
biserică.

PRIMA ZI: Recapitulare notiţelor din Marcu 13 şi citiţi Marcu 14:1-2
1. Ce adevăr din Marcu ţi-a vorbit şi cum ai răspuns la acest adevar?Duhul Sfânt ţi-a 

putut deschide ochii la acest addevăr în timpul studiului tău personal, în timpul 
discuţiei de la şcoala duminicală sau în timpul predicii.

2. Când are loc acţiunea acestui pasaj?

3. Ce căutau fariseii şi cărturarii să facă?În privinţa cărui lucru sunt îngrijoraţi?

4. Pe ce ar fi trebuit să se concentreze atenţia cărturarilor şi fariseilor în acest timp?

A DOUA ZI: Citiţi Marcu 14:3-9
1. Cine este femeia din acest pasaj?Vedeţi Ioan 12:4-6.

2. Cât de preţios a fost darul:mirul de nard ?(Un dinar era răsplata unei zile de muncă).

3. De ce unii s-au împotrivit,au obiectat?Cum a răspuns Isus la aceste 
împotrivirii,proteste?
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4. Ce a promis Isus că se va întâmpla cu povestea acestei femei?

5. Cum protestezi sau te împotriveşti modului cum alţii arată că Îl iubesc pe Isus?

6. Te motivează această poveste să Îl slăveşti pe Isus în mod extravagant? Cum poţi să 
îţi exprimi dragostea faţă de Isus astăzi cu bucurie şi sacrificiu? 

A TREIA ZI: Citiţi Marcu 14:10-11
1. Recitiţi Marcu 14:3-9.Acest eveniment a avut loc în sâmbata anterioară.Te poţi 

gândi la vreun motiv pentru care Marcu l-a pus chiar înainte de 14:10-11?

2. Unde mergea Iuda şi de ce?

3. Ce i-au oferit mai mari preoţi?

4. Ce este mai important în viaţa ta:banii sau Isus?Dacă este posibil  dă cel puţin trei 
exemple.

5. Te poţi gândi la un exemplu din viaţa ta prin care îl slăveşti,îl preamăreşti pe Isus?
Dar un exemplu în care l-ai trădat pe Isus?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 14:12-16
1. Cine sunt cei doi ucenici responsabili cu pregătirea mesei de Paşti?Vedeţi Luca 

22:8.

2. Ce instrucţiune neobişnuită le dă Isus celor doi oamenii pentru a găsi un loc unde 
să sărbătorească Paştile?

3. Te poţi gândi la câteva moduri în care Dumnezeu te cheamă să-L asculţi deşi  îţi 
par ciudate ţie sau culturii tale?

4. Îl întrebi pe Isus zilnic pentru instrucţiunile  şi planurile Lui  pentru viaţa ta?

5. Când te rogi, întrebi,asculţi şi pui în practică?Sau doar ceri?

A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 14:17-21
1. Citiţi Luca 22:15.Descrieţi atitudinea lui Isus faţă de această masă,cină?

2. Ce veşti îngrozitoare anunţă Isus la Cina cea de Taină?

3. Aveau ucenicii idee despre cine ar putea fi cel care-L va trăda pe Isus?

4. Ce îţi spune acest lucreu despre viaţa exterioară a lui Iuda comparată cu interiorul 
lui?

5. În ce moduri l-ai trădat pe Isus prin faptul că ai ignorat averizările Duhului Sfânt 
în ceea ce priveşte păcatele tale nemărturisite şi de care nu te-ai pocăit din viaţa 
ta?

6. Secretul cărui păcat îl ţi cu succes ascuns de alţii şi stupid încerci să-l ascunzi de 
Dumnezeu?

7. Când Dumnezeu îţi dezvăluie păcatele tale în mod particular sau public, te 
pocăieşti de ele sau continui să păcătuieşti oricum?



A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 14:51-52
1. De ce credeţi ca este inclusă detailierea acestor două versete?

2. Ce vă determină să fugiţi de Dumnezeu şi de alţii?

3. Cum vă pregătiţi  şi cum îi pregătătiţi pe alţii ca să facă faţă persecuţiilor 
triumfători când acestea vor veni?

Recapitulaţi răspunsurile din această săptămână şi faceţi o listă cu 
lucruri pentru care să vă rugaţi:biserică,alte persoane,pentru voi.

PRIMA ZI: Recapitulare notiţelor din Marcu 14:1-25
1. Ce adevăr din Marcu 14:1-25 v-a vorbit şi cum aţi răspuns la acest adevăr?

2. Ce parte din predică v-a îndemnat să  luaţi măsuri în viaţa dumneavoastră?

A DOUA ZI: Citiţi Marcu 14:26-31
1. Citiţi Zaharia 13:7,9.Care este scopul lui Dumnezeu prin lovirea Păstorului?

2. Care este cea mai dificilă parte a preziceri lui Isus la  care Petru (şi toţi ceilalţi 
ucenici) obiectează?

3. Care este partea încurajatoare a preziceri pe care ei au ratat-o datorită 
argumentărilor,contrazicerilor cu Isus?

4. Unde în viaţa  ,rataţi încurajarea reconfortantă a lui Dumnezeu din cauza faptului 
că sunteţi aşa ocupat să obiectaţi la partea grea a acestui adevăr?

5. Unde în viaţa  vă bazaţi pe propria putere,pe siguranţa că niciodată nu veţi cădea?
Citiţi 1Corinteni 10:12-13.Rugaţi-L pe Dumnezeu să vă arate supra-încredere în 
voi înşivă şi să vă arate calea de scăpare.

6. Când întâlniţi lucruri grele în învăţătura lui Dumnezeu ascultaţi cu suficientă 
atenţie încât să auziţi tot ce Dumnezeu vă spune?
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A TREIA ZI: Citiţi Marcu 14:32-42
1. Ce le cere Isus lui Petru,Ioan şi Iacov să facă?

2. Care au fost motivele acestei cereri?

3. Ce a determinat căderea,eşuarea lor?

4. Cine v-a cerut să-l ajutaţi cu rugăciune?Luptaţi pentu aceste persoane în 
rugaciunile dumneavoastră?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 14:32-42
1. Cum descrie Isus starea sufletului Lui?Ce face El ca să găsească putere în acest 

moment întunecat?

2. Ce învăţaţi despre voia lui Isus din acest pasaj?

3. Ce învăţaţi despre Isus şi despre relaţia cu Tatăl Său din acest pasaj?

4. Vreţi cu adevărat voia lui Dumnezeu în momentele de criză din viaţa sau vă doriţi 
propria voie?

5. Vă faceţi timp să meditaţi la suferinţa pe care Isus a indurate-o înainte de cruce 
pentru dumneavoastră?

A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 14:43-50
1. Care sunt cele două moduri prin care Iuda îl identifică pe Isus?Cum întărâtă 

această identificare trădarea?

2. Citiţi versetul 47 şi Ioan 18:10.Cine a tăiat urechea robului marelui preot?

3. Ce  vrea Isus să scoată în evidentă în verdetele 48-49?.De  ce credeţi ca arestarea 
Lui a avut loc noaptea cu o mulţime de paznici?

4. Cum au putut ucenicii acţiona cu aşa îndrăzneală împotriva acestor paznici în 
versetul 48 ca apoi să fugă cu frică în versetul 50?

5. Cum îşi îndeplineşte Dumnezeu Cuvântul Lui în presiunile şi persecuţile actuale 
din viaţa ta?Cum răspundeţi la conducerea pe care v-o dă Dumnezeu în 
dificultăţiile din viaţă?

6. Puteţi sta  triumfător în Cristos în timpul dificultăţiilor din cauză ca ştiţi Scriptura?

7. Când L-aţi trădat pe Cristos sau un prieten?Vă veţi mărturisi ca să primiţi iertare?



A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 14:66-72
1. Recitiţi Marcu 14:29-31.Faceţi comparaţie între tăgăduirea lui Petru  şi 

promisiunea făcută de el cu câteva ore mai devreme.Ce  s-a schimbat?

2. După ce a jurat şi s-a lepădat de Isus, care este răspunsul lui Petru când aude 
cocoşul cântând?

3. Cum l-aţi respins pe Cristos cu gândurile,cuvintele sau acţiunile dumneavoastră 
din cauza fricii de a fi identificat cu El sau cu poporul Lui?

4. Citiţi 1Corinteni10:12 şi Galateni 6:1.Ce adevăr sau adevăruri biblice aţi ignorat 
din cauza faptului că aţi considerat că dumneavoastră niciodată nu puteţi comite 
acel păcat?

5. Când sunteţi asemenea lui Petru,plângeţi de păcatul ce v-a fost arătat în viaţa 
dumneavoastră?

Recapitulaţi răspunsurile din această săptămână şi faceţi o listă cu lucruri pentru 
care să vă rugaţi:pentru dumneavoastră,pentru alţii. pentru biserică.

PRIMA ZI: Recapitulaţi notiţele din Marcu 14:26-52
1. Ce adevăr din Marcu 14:26-52 v-a vorbit şi cum aţi răspuns la acest adevăr?

2. Ce parte a predicii v-a determinat să luaţi atitudine în propriile vieţi?

A DOUA ZI: Citiţi Marcu 14:53-65
1. Citiţi Ioan 18:12-14.Ce lideri religioşi au condus prima judecată a lui Isus?

2. Citiţi versetul 55.Ce dorea mai marele preot şi întregul sfat să obţină?

3. În versetul 58,ce acuze îi aduc lui Isus ,martorii mincinoşi?

4. A spus Isus vreodată că va distruge templul?Citiţi Ioan 2:19 dacă nu sunteţi siguri.
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A TREIA ZI: Citiţi Marcu 14:53-65
1. Citiţi Proverbe 6:16-19;12:22;19:5,9.Care este atitudinea lui Dumnezeu faţă de 

martorii mincinoşi?

2. Citiţi Deuteronom 19:16-21.Ce cere legea să li se facă martoriilor mincinoşi?

3. Citiţi Deuteronom 17:6.Care este cerinţa legii pentru a obţine o condamnare la 
moarte?

4. Cât de atent examinaţi probele înainte de a judeca şi condamna pe altcineva?

5. Cum aţi condamnat probabil pe cineva greşit?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 14:53-65
1. Ce nouă strategie au folosit acuzatorii lui Isus ca să-L condamne după eşecul cu 

cei 2-3 martori mincinoşi?

2. Care este răspunsul iniţial al lui Isus la întrebarea mai marelui preot?

3. Care este cea de-a doua întrebare a mai marelui preot?

4. Care este răspunsul lui Isus?

5. Citiţi Psalmul 110:1 şi Daniel 7:13-14 şi explicaţi de ce declaraţia lui Isus a fost 
considerată erezie,hulă de către sinedriu?

6. Când este cel mai bine să tăceţi şi când este cel mai bine să vorbiţi?

A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 14:53-65
1. Care este verdictul la prima judecată a lui Isus în faţa Sinedriului?

2. Ce concluzie logică despre Isus au refuzat liderii religioşi măcar să o ia în 
considerare?

3. Citiţi Isaia 50:6;53:2-3. După verdict, cum se împlineşte această profeţie în modul 
cum liderii religioşi şi gărzile lor Îl tratează pe Isus?

4. Scrieţi moduri în care sunteţi pregătiţi să suferiţi pentru ca adevărul lui Cristos să 
fie proclamat.



Recapitulaţi răspunsurile din studiul acestei săptămâni  şi faceţi o listă 
mai jos cu motive pentru rugăciune:pentru voi personal,pentru 
alţii,pentru biserică.Încheiaţivă studiul vostru personal şi discuţia 
împreună cu grupul rugându-vă pentru aceste lucruri.

PRIMA ZI: Recapitularea  notiţelor din Marcu 14:53-72
1. Ce adevăr din Marcu 14:53-72 ţi-a vorbit şi cum ai răspuns în faţa acestui adevăr?

2. Ce parte a predicii te-a determinat să acţionezi în viaţa ta?

3. Despre ce anume din studiul Biblic te vei ruga sau ar trebui să te rogi săptămâna 
aceasta?Scrieţi mai jos lista de rugăciune la sfârşitul studiului Biblic.

A DOUA ZI: Citiţi Marcu 15:1-5
1. De ce a trebuit ca Sinedriul să  îl ducă pe Isus la Pilat?

2. Ce vină i-a găsit Sinedriul lui Isus?

3. De ce i-au spus lui Pilat că este vinovat Isus,care era vina Lui?

4. Ce a determinat principala schimbare a acuzării?

5. Ce profeţie din Isaia 53 ,se împlineşte în Marcu 15:4-5?

6. În acest pasaj Isus stă în adevăr fără a se apăra.Cum poţi sta în picioare pentru 
Isus ,fiind complet sub controlul Lui fără a te apăra? 

 Adaugă la lista ta de rugăciune de la sfârşitul studiului.
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A TREIA ZI: Citiţi Marcu 15:6-15
1. Care realizează Pilat că este motivaţia liderilor religioşi?

2. Unde în viaţa ta permiţi ca invidia să te determine să faci rău?

3. Cine stârneşte mulţimea ca să ceară eliberarea lui Baraba şi crucificarea lui Isus?

4. Unde în viaţa  ta permiţi ca alte persoane să te influenţeze în  a face lucruri 
greşite?

5. Ce este ironic în eliberarea lui Baraba de către  Pilat?

 Adaugă la lista ta de rugăciune de la sfârşitul studiului biblic.

A TREIA ZI: Citiţi Marcu 15:6-15
1. Ce pedeapsă suplimentară a adăugat Pilat lui Isus înainte ca să-L dea pentru a fi 

crucificat? 

2. A crezut Pilat că Isus merită să fie crucificat?

3. De ce Pilat a  dat acceptul cererii mulţimii de a-L crucifica pe Isus?

4. Unde în viaţa ta te prefaci că nu-L cunoşti voia lui Dumnezeu în loc să asculţi de 
El?

 Adaugă la lista de rugăciune de la sfărşitul studiului biblic.

A CINCIA ZI: Citiţi Marcu 15:16-20
1. Citiţi deasemenea şi Matei 27:27-31.Scrieţi ofensele,jignirile aduse de soldaţii 

romani lui Isus.

2. Ce i-a determinat  pe soldaţii romani să fie aşa cruzi?

3. Cum gândeşti,vorbeşti şi te comporţi când eşti nestăpânit?

4. În ce domenii din viaţa ta,acţiuniile tale batjocoresc stăpânirea adevărată a lui Isus 
asupra ta ca rege?

5. Cum răspunzi când cei din jurul tău îl batjocoresc pe Isus astăzi?

 Adaugă la lista ta de rugăciune de la sfărşitul studiului.

A ŞASEA ZI: Recitiţi Marcu 14:53-65,Marcu 15:6-15 şi Isaia 53:4-12
1. Comparaţi cele două procese,judecăţi ale lui Isus.Cum se aseamănă?Cum se 

deosebesc?

2. Citiţi Isaia 53:4-12 şi faceţi o listă cu suferinţele  indurate de bunăvoie de Isus 
pentru folosul nostru.

 Adaugă la lista de rugăciune de la sfârşitul studiului.



5. Scrieţi motive pentru care Marcu a izolat,a omis femeia care-l iubea pe Isus în 
acest pasaj?

6. Cum îi slujeşti pe alţii în numele lui Isus chiar acum?

A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 15:42-47
1. De ce este surprins Pilat la auzirea veştii că Isus deja a murit?

2. Când şi ce a făcut Iosif  din Arimateea?

3. Care a fost slujba lui Iosif  din Arimateea şi care au fost motivele lui(citiţi Matei 
27:57)?

4. Ce sentiment este arătat prin acţiunile lui Iosif  din Arimateea?De ce?

5. Îl asculţi pe Dumnezeu şi atunci când căile Lui par periculoase?

6. Ce ocazii îţi dă Dumnezeu săptămâna aceasta ca tu să foloseşti timpul şi banii tăi 
pentru trupul Lui,biserica?Vei răspunde acestor ocazii sau le vei lăsa să treacă?

7. Cum îţi vei demonstra dragostea pentru Isus astăzi chiar dacă o situaţie pare 
moartă sau făra speranţa?

Recapitulaţi răspunsurile de la întrebările de săptămâna aceasta şi faceţi o listă 
mai jos cu motive de rugăciune:pentru voi,pentru alţii,pentru biserică.Încheiaţi 
timpul de studiu personal şi cel de grup cu rugăciune pentru aceste lucruri.

PRIMA ZI: Recapititularea notţelor din Marcu 15:1-20
1. Ce adevăr din Marcu 15:1-20 v-a atins şi cum aţi răspuns la acest adevăr?

2. Ce parte a predicii v-a determinat să luaţi acţiune în vieţiile voastre?

3. Despre ce lucruri din studiul biblic aveţi nevoie să vă rugaţi săptămâna aceasta?
Scrieţi la lista de rugăciune de la sfârşitul studiului biblic.

4. Ce înseamnă pentru tine faptul că Isus Cristos a fost răstignit pentru tine?

5.  Relatarea lui Marcu despre crucificare nu este la fel de detailată ca celelalte relatări.Vă rog 
completaţi tabelul de mai jos ,subliinind evenimente cheie relatate de Marcu.

versetele evenimentele răspunsul martorilor

29–32

34–36

39
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A DOUA ZI: Citiţi Marcu 15:21-23
1. De ce a avut Isus nevoie de ajutor pentru a-şi căra crucea şi cine a cărat-o pentru 

El?

2. Ce puteţi deduce din menţionarea fiilor lui Simon şi din Romani 16:13 despre 
viitorul familiei lui Simon?

3. Cum reacţionezi când altcineva te împovărează sau te forţează cu ceva?

4. Citiţi Galateni 6:1-4 şi Romani 15:1-3.Ce sarcină,povară ai suportat de dragul lui 
Isus care Îi va aduce glorie şi va fi o binecuvântare pentru tine şi pentru alţii?

5. Citiţi versetul 23.Vinul amestecat cu smirnă are un efect de amorţire.De ce Isus l-a 
refuzat?

A TREIA ZI: Citiţi Marcu 15:24-32
1. Citiţi Psalmul 22:18.Cum se împlineşte această profeţie în acest pasaj?

2. Citiţi Isaia 53:12.Cum se împlineşte această profeţie în acest pasaj?

3. Citiţi Psalmul 22:7-8.Cum se împlineşte această profeţie în acest pasaj?

4. Cum răspunzi când eşti insultat şi batjocorit?

5. Îi ceri lui Isus să facă ceva spectaculos ca tu să te încrezi in El?

6. Citiţi Deuteronom 21:23 şi Galateni 3:10-14.Ce revelează aceste versete despre 
metoda în care a fost Isus executat?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 15:33-37
1. Ce lucru supranatural s-a întâmplat în ţară şi pentru cât timp pe parcursul celor 6 

ore?

2. Bazat pe Exod 10:21-23 şi Amos 8:9-10 ce a reprezentat acest fenomen 
supranatural?

3. Citiţi Isaia 59:2 şi Habacuc 1:13.Bazat pe aceste paragrafe când Isus plânge, 
citând Psalmul 22:1 care este sursa durerii lui sfâşietoare?

4. Citiţi Psalmul 22.Ce anticipează în întregime acest Psalm profetic?

5. Citiţi Evrei 5:7-10.Ce Îl face pe Isus să dorească să sufere în acest mod pentru noi?
Care ştia El că va fi rezultatul sacrificiului Lui?

6. Ai acceptat faptul că Isus a purtat toate păcatele tale în trupul Lui pe cruce?Cum 
şti că ai acceptat acest lucru?(Dacă poţi folosi Scriptura ca să te reîntorci atunci 
când ai facut acest lucru, te rog fa-o).

A CINCIA ZI: Citiţi Marcu 15:38-41
1. Citiţi Evrei 9:2-3, 12, 24 şi Evrei 10:19-20.Explicaţi cu propriile cuvinte de ce 

Dumnezeu a rupt perdeaua templului în două în acest moment al istorie?

2. Îţi aminteşti să Îi aduci mulţumiri lui Isus că S-a dat pe Sine Însuşi ca tu să ai acces 
la Dumnezeu?

3. Ce l-a făcut pe centurion să exclame:,,Cu adevărat acest om a fost Fiul lui 
Dumnezeu’’?

4. Ce faci acum ca să aduci pe alţii faţă în faţă cu Isus astfel încât El să poată să-i 
atragă la El?



A ŞASEA ZI: Citiţi Marcu 16:1-8
1. Cui îi veţi împărtăşi mesajul învierii săptămâna aceasta?

2. Citiţi Ioan 20:11-31.Ce înseamnă pentru noi apariţiile lui Isus de după înviere?

3. Enumeraţi câteva moduri practice prin care puteţi arăta recunoştiinţă faţă de 
Dumnezeu astăzi pentru faptul că l-a trimis pe Isus ca să moară pentru 
dumneavoastră.Dacă este posibil completaţi la listă versete biblice.

4. Enumeraţi câteva moduri prin care ziua de astăzi şi ziua de mâine a 
dumneavoastră ar putea fi diferită dacă a-ţi trăi conştientizând în mod constant 
asupra faptului că Isus trăieşte şi este prezent lângă tine.

Revedeţi-vă răspunsurile întrebăriilor de săptîmâna aceasta şi face-ţi o listă cu 
motive de rugăciune:personale,pentru alţii,pentru biserică.Încheia-ţi  studiul 
personal şi discuţia de grup cu rugăciune pentru aceste lucruri.

PRIMA ZI: Recapitularea notiţelor din Marcu 15:21-47
1. Cum a folosit Duhul Sfânt mesajul ,predica în viaţa dumneavoastră săptămâna 

trecută?

2. Cum a folosit Duhul Sfânt timpul dumneavoastră de rugăciune săptămâna 
trecută?

3. Cum a folosit Duhul Sfânt timpul de meditaţie la sacrificiul lui Isus pentru a vă 
schimba săptămâna trecută?

A DOUA ZI: Citiţi Marcu 16:1-8
Noi servim şi slujim unui salvator înviat!În timp ce studiaţi acest pasaj minunat rugaţi-L pe 
Dumnezeu să vă vorbească şi să vă transforme.

1. Citiţi versetele 1-2.Cine este în acest pasaj?

2. Unde merg ei şi ce plănuiesc să facă?

3. Când fac ei acest lucru şi care este motivul care îi determină să facă acum şi nu 
mai devreme?

25Evanghelia dupa Marcu

Studiu Biblic 

Lecţia 25: Marcu 16:1–8



A TREIA ZI: Citiţi Marcu 16:1-8
1. Citiţi versetele 3-4.Ce problemă anticipează femeile?Cum este rezolvată această 

problemă?

2. Citiţi versetul 5.Pe cine au văzut femeile la mormânt?Care a fost reacţia lor?

3. Citiţi Luca 24:4,Ioan 20:12 şi Matei 28:2-5.Ce informaţii suplimentare aflăm din 
aceste pasaje paralele?

4. Citiţi versetele 6-7.Ce le spune omul?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 16:1-8
1. Citiţi pasajele de mai jos şi apoi rezumaţi profeţiile pe care femeile le-au văzut 

împlinite în ultimele trei zile.

Profeţie Rezumatul împlinirii

Marcu 8:31

Marcu 9:9

Marcu 9:31

Marcu 10:32–34

Marcu 14:25

2. A-ţi verificat şi a-ţi crezut dovezile învierii lui Isus?

3. Femeile ca martor, în secolul întâi ,nu au fost considerate la fel de demne de 
încredere asemenea bărbaţiilor ca martori.Vă puteţi gândi la vreun motiv pentru 
care Dumnezeu a ales ca să aibă femei ca martore a morţii(15:40), a îngropării 
(15:47), şi să fie primii martori ai mormântului gol (16:5) şi a adevărului învierii 
Sale(16:6)?

4. Citiţi versetele 6-7.Ce poruncă le dă femeilor?

A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 16:1-8
1. Citiţi versetele 6-7.Numele cărui ucenic a fost pronunţat? De ce credeţi ca a fost 

numit acest ucenic când nici unul dintre ceilalţi nu au fost numiţi?

2. Unde a spus omul că Isus se va întâlni cu ucenicii Lui ,,aşa cum v-a spus’’?Puteţi 
găsi profeţia lui Isus asupra acestui lucru în capitolul 14?

3. În versetul 8,ce sentimente experimentează femeile şi care este răspunsul lor la 
descoperirea faptului că mormântul e gol,trupul lui Isus nu mai este şi la 
conversaţia cu omul în groapă?

4. Versetul 8 spune că ele erau tăcute.Ce adaugă Matei 28:8 la aceasta?

5. Cum vă schimbă modul de gândire şi acţiunile siguranţa învierii Domnului Isus?



A ŞASEA ZI
1. Cum a crescut acest studiu din Marcu înţelegerea ta sau aprecierea ta faţă de 

Dumnezeu?

2. Cum ţi-a arătat studiul din Marcu domenii din viaţa ta în care ai nevoie să te 
schimbi?

3. Cum a îmbunătăţit studiul din Marcu umblarea ta personală cu Dumnezeu?

4. Ce poţi face ca să continui să creşti acum că studiul a atins sfârşitul?Vei face acest 
lucru?

Recitiţi răspunsurile acestei săptămâni şi faceţi o listă cu lucruri specifice pentru 
care să vă rugaţi:pentru voi înşivă,pentru alţii,pentru biserică.Incheiaţi studiul 
zilnic personal şi discuţia de grup cu rugăciune pentru aceste lucruri.

PRIMA ZI: Citiţi Marcu 1-4
1. Ce arată capitolul unu despre păcat?

2. Ce arată capitolul doi despre iertare?

3. Ce ne arată capitolul trei despre cei care îl resping pe Isus?

4. Ce ne arată capitolul patru despre cei care-L urmează pe Isus?
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A DOUA ZI: Citiţi Marcu 5-7
1. Ce ne dezvăluie capitolul cinci despre relaţia dintre frică şi credinţa?

2. Ce ne dezvăluie capitolul şase despre evanghelizare?

3. Ce ne dezvăluie capitolul şapte despre închinare?

A TREIA ZI: Citiţi Marcu 8:10
1. Ce ne dezvăluie capitolul opt despre gândirea pământească?

2. Ce ne dezvăluie capitolul nouă despre rugăciune?

3. Ce ne dezvăluie capitolul zece despre urmarea lui Isus?

A PATRA ZI: Citiţi Marcu 11-13
1. Ce ne dezvăluie capitolul unsprezece despre autoritatea lui Isus?

2. Ce ne dezvăluie capitolul doisprezece despre respingerea lui Isus?

3. Ce ne dezvăluie capitolul treisprezece despre viitor?

A CINCEA ZI: Citiţi Marcu 14-16
1. Ce ne dezvăluie capitolul paisprezece despre cunoaşterea de către Isus a apogeului 

slujirii Lui pământeşti?

2. Ce ne dezvăluie capitolul cinsprezece despre moartea lui Isus?

3. Ce ne dezvăluie capitolul şaisprezece despre victoria lui Isus asupra morţii? 


