
CINE ZICEȚI VOI CĂ SUNT EU? 

1. Tu ești Fiul Meu preaiubit! 

 Vă invităm la o redescoperire a lui Isus prin ochii contemporanilor Săi, așa 
cum a consemnat-o evanghelistul Marcu, la o cunoaștere mai profundă a Sa și la 
reînnoirea devotamentului față de Robul lui Dumnezeu care a venit să sufere 
pentru a fi confirmat ca rege și Mesia.  
  
Verset de memorat 
 Iată, Robul Meu, pe Care Îl sprijin, Alesul Meu, în Care sufletul Meu Își 
găsește plăcerea! Voi pune Duhul Meu peste El, iar El va aduce neamurilor 
judecata.  (Isaia 42:1) 

Marcu cheamă mai multe voci în sprijinul afirmației sale inițiale despre  
identitatea lui Isus, ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu.  

1. Profetul Isaia, care a scris despre Isus cu 700 de ani înaintea Întrupării. 
Iată, Robul Meu, pe Care Îl sprijin, Alesul Meu, în Care sufletul Meu Își 
găsește plăcerea! Voi pune Duhul Meu peste El, iar El va aduce neamurilor 
judecata. Nu va striga, nici nu-și va ridica vocea și nu-și va face glasul să 
fie auzit pe stradă. Nu va rupe trestia zdrobită și nu va stinge mucul care 
încă mai fumegă, ci cu credincioșie va aduce judecata. (Isaia 42:1-3)

2. Ultimul profet al Vechiului Legământ, Ioan Botezătorul. 
După mine vine Unul mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic 
să mă aplec să-I dezleg cureaua sandalelor! Eu v-am botezat cu apă, dar 
El vă va boteza cu Duhul Sfânt. (Marcu 1:7-8)

3. Dumnezeu Tatăl, la Botezul și la Transfigurarea lui Isus. 
În acele zile, Isus a venit din Nazaretul Galileei și a fost botezat de către 
Ioan în Iordan. Și imediat după ce a ieșit din apă, El a văzut cerurile 
deschise și Duhul coborând spre El asemenea unui porumbel. Și din ceruri 
s-a auzit un glas: Tu ești Fiul Meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc plăcerea! 
(Marcu 1:9-11) 

4. Contemporanii Săi, ucenici, prieteni, inamici, lideri religioși și soldați din 
forțele de ocupație romană. 
Petru afirmă - Tu ești Hristosul! (Marcu 8:29) 
Când centurionul care stătea în fața lui Isus a văzut că Și-a dat suflarea 
astfel, a zis: Într-adevăr, Omul Acesta era Fiul lui Dumnezeu! (Marcu 
15:37-39) 



 Ce așteptări au avut contemporanii lui Isus de la Mesia?  

 Cum au reacționat contemporanii lui Isus la afirmația uimitoare că El este 
Fiul lui Dumnezeu?  

 Ce implicații are pentru tine afirmația cu care începe Marcu - Isus Cristos, 
Fiul lui Dumnezeu? 

 Dacă Ioan Botezătorul declară despre Cristos: După mine vine Unul mai 
puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să mă aplec să-I dezleg cureaua 
sandalelor! Marcu 1:7, care ar trebui să fie atitudinea mea față de Isus Cristos? 

 Israel era într-o criză și așteptau ca Mesia să îi salveze din aceasta. Care sunt 
crizele din care noi am vrut să ieșim cu ajutorul lui Isus?
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