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Purtarea crucii – moartea care aduce viaţă 
Matei 16:24-26 

 
Introducere: 

• Mulţi vin la Isus motivaţi de a obţine ceva de la El: pace, stimă de sine, 
rezolvarea proplemelor, fericire, etc. Deşi El oferă aşa ceva, totuşi mulţi 
rămân dezamăgiţi că rămân cu „mâinile goale”. De ce? 

• Aceşti mulţi (de mai sus) vor să-L urmeze pe Isus în felul lor. Ar dori ca pe 
această cale, pe lângă împlinirea aşteprărilor lor, să aibă parte şi de "a 
obţine fără a da",  „câştig fără durere". 

• Dar Isus ne spune că este durere înainte de câștig, că există o cruce înainte 
de coroană, suferinţă înainte de slavă şi sacrificiu înainte de răsplată. 
 

Cum poţi merge după Isus în termenii Lui? 
 

1. Să te lepezi de sine.  
2. Să iei crucea în fiecare zi şi să o porţi 

• Este răstignirea firii pământeşti şi dorința de a îndura persecuție, 
respingere, ocară, rușine, suferință, chiar martiraj pentru Numele Lui.  

• „Cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Isus va fi prigonit”. Nouă nu ne 
place asta.  

• Uităm că suntem ca nişte miei în mijlocul lupilor şi ne lipseşte gândul de 
jertfă din minte. 

3. Prin ascultare loială - să-L urmezi oriunde merge. 
 

Avertizare: Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar 
oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga. 

 
Aplicaţii: 

1. Să-i dăm întâietate lui Hristos (Mat 10:28-39) 
2. Să începem să gândim din perspectiva Lui - renunţă la planurile tale, la 

gândurile tale, la visurile tale. (Matei 16:24-25, Marcu 8:34-35, Luca 9:23-24) 
3. Să nu iubim lumea (Luca 17:26-33) 
4. Să „îngropăm” propria viaţă/eul .... propriile gânduri.... propriile planuri .... 

visuri ... preocupat de a căuta Voia Lui în Biblie şi prin rugăciune, şi să o 
împlinim atunci când o întâlnim (Ioan 12:20-28) 

 
Cum putem face toate acestea? 

- Prin ajutorul şi puterea Duhului Sfânt 
- Prin rămânerea în Cuvânt 
- Prin rugăciune 

 


