CINE ZICEȚI VOI CĂ SUNT EU?
2. Împărăția lui Dumnezeu este aproape!
Intro
Începând cu mesajul trecut, conduși de evenghelistul Marcu, am pornit într-o
aventură fascinantă pentru a-l descoperi pe ISUS, cel care, fără sfială și fără alte
introduceri, este recunoscut de către Marcu în chiar debutul scrierii sale drept
MESIA, Fiul lui Dumnezeu cel promis:
Marcu 1:1 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Cum limpede se va vedea din întreaga carte, această realitate, acest adevăr
cu privire la cine este Isus a împărțit lumea în mai multe categorii. Plecând de la
acest fapt, și noi ne-am propus nu doar să vedem ce crede Marcu sau ceilalți
contemporani despre Isus Cristos, ci să ne lăsăm provocați de chiar întrebarea pe
care Isus le-a adresat ucenicilor Săi la un moment dat:
- CINE ZICEȚI VOI CĂ SUNT EU?
Am ales această întrebare drept tema centrală a întregii noastre serii de 9
mesaje din Evanghelia lui Marcu. Fiecare mesaj, sperăm noi, ne va ajuta să
răspundem personal acestei întrebări: CINE CREZI TU CĂ ESTE ISUS?
În mesajul introductiv, intitulat TU EȘTI FIUL MEU PREAIUBIT, ne-am
uitat în principal la câteva dovezi care susțin adevărul că Isus este Mesia…. pt a
încheia cu o întrebare aplicativă foarte directă: Dacă este adevărat că Isus este
Mesia, Unsul, Domnul Intrupat, ce facem fiecare dintre noi cu EL… cum
răspundem acestei realități.
Astăzi, vom face un pas mai departe prin Evanghelia lui Marcu pentru a ne
clarifica și mai mult CINE ESTE ISUS, prin prisma MISIUNII Sale.
În esență, așa cum ne este prezentată de către Marcu, misiunea lui Isus a fost
aceea de a anunța și a lansa ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU.
Pentru început: să vedem cum lansează Marcu această problematică și
la ce se referă ea?
După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui
Dumnezeu. El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi
credeţi în Evanghelie.”
Şi, în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă şi a început să înveţe pe norod.
Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau
cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: „Ce avem
noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui

Dumnezeu!” Isus l-a certat şi i-a zis: „Taci şi ieşi afară din omul acesta!” Şi duhul necurat a ieşit
din el, scuturându-l cu putere şi scoţând un strigăt mare. Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se
întrebau unii pe alţii: „Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceşte ca un stăpân chiar şi
duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!” Şi îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.
După ce a ieşit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov şi Ioan în casa lui Simon şi a lui
Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri; şi îndată au vorbit lui Isus despre ea. El a
venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus, şi au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le
slujească.
Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii. Şi toată cetatea
era adunată la uşă. El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos
mulţi draci şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau.
A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus
într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo. Simon şi ceilalţi care erau cu El s-au dus să-L caute; şi, când
L-au găsit, I-au zis: „Toţi Te caută.” El le-a răspuns: „Haidem să mergem în altă parte, prin
târgurile şi satele vecine, ca să propovăduiesc şi acolo; căci pentru aceasta am ieşit.” Şi S-a dus
să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galileea; şi scotea dracii.
A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-I zicea: „Dacă
vrei, poţi să mă cureţi.” Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis:
„Da, voiesc, fii curăţat!” Îndată l-a lăsat lepra, şi s-a curăţat. Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul,
i-a spus să plece numaidecât şi i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată
preotului şi adu pentru curăţarea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.” Dar omul acela,
după ce a plecat, a început să vestească şi să spună în gura mare lucrul acesta, aşa că Isus nu mai
putea să intre pe faţă în nicio cetate; ci stătea afară, în locuri pustii, şi veneau la El din toate
părţile. (Marcu 1:14-45)

1. Marcu 1:15 - S-a împlinit vremea, Marcu 1:38 - Să mergem, pentru că
pentru aceasta am venit …
Care sunt câteva fațete ale Împărăției lui Dumnezeu așa cum o anunță și o
lansează Isus?
2. Ordinar și extraordinar în lucrarea lui Isus.
Extraordinar - eliberări de demoni; vindecări uimitoare - malarie?, lepră,
paralizii, orbire; supunerea forțelor naturii; multiplicarea hranei; învieri.
Ordinar - Prezentarea Evangheliei; Învățătură în sinagogă, în case, pe malul
mării sau pe munte; alegerea ucenicilor; solitudine cu Dumnezeu; ispitire; călătorii
pentru lucrare;
A. Extraordinar. Putere, autoritate, miracole, înviere, vindecări, eliberări de
spirite rele, supranaturalul în mijlocul fenomenelor naturii
a. Eliberarea celui demonizat în mijlocul sinagogii din Capernaum

b. Vindecarea mamei soacre a lui Petru și apoi a bolnavilor din
Capernaum
c. Vindecarea leprosului
B. Ordinar. Predicare, rugăciune, sinagogă, alegerea ucenicilor.
Cu ce ne ajută pe noi înțelegerea acestor aspecte/fațete ale Împărăției lui
Dumnezeu anunțate și lansate de ISUS?
3. Aplicații - Lucrări prin credință, vindecări, care pun în evidență Împărăția
lui Dumnezeu care s-a apropiat.
1. Marcu 1:15 - S-a împlinit vremea, Marcu 1:38 - Să mergem, pentru că
pentru aceasta am venit …
S-a împlinit vremea - Kairos
Care este timpul - kairosul, momentul potrivit, împlinirea așteptării pentru
manifestarea slujirii lui Cristos?
● Antemergătorul Lui își încheiase lucrarea de pregătire.
● Maturitatea Mântuitorului
● Mărturia Tatălui, confirmarea/ungerea Duhului, botezul lui Isus
● Ispitirea/postul de 40 de zile
● Pacea romană, drumurile, comerțul - după apogeul celui mai însemnat Cezar
- Octavian Augustus
● Cultura elenistică răspândită în imperiu, greaca koine, VT tradus în greacă Septuaginta
Cum arată manifestarea Împărăției lui Dumnezeu între noi dacă Regele
Însuși a coborât între supușii Lui, între muritori?
Evanghelia lui Dumnezeu - Împărăția lui Dumnezeu - Evanghelia lui Isus
Cristos
2. Semnificația Împărăției/Împărăția lui Dumnezeu este aproape
- tema predilectă a pildelor din Evanghelii
- Fapte1: subiectul central al celor discuțiilor dintre Isus și ucenici în timpul
celor 40 de zile dintre Înviere și Înălțare

Așteptările evreilor: Bunăstare materială. Eliberarea de vrăjmași. Faimă
Bunăstare materială: Luca 4:3… „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei
acesteia să se facă pîne. “
Faimă: Luca 4:5 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, i -a arătat într’o clipă, toate
împărăţiile pămîntului,
6 şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpînirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este
dată, şi o dau oricui voiesc.

Pe această așteptare a poporului Israel își așează Hristos Evanghelia
Împărăției, proclamând o Împărăție care va cuprinde toată lumea și care depășește
cu mult orice așteptări. Noua împărăție va cuprinde și va unifica cerul și pământul.
Fil. 2: 10 p entruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe
pămînt şi de supt pămînt,
11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este
Domnul.

Un loc în care Rugăciunea Tatăl Nostru capătă sens:

Mat.6: 9… „Tatăl nostru care eşti în ceruri!
Sfinţească-se Numele Tău;
10 vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pămînt.

2 Petru 3: 13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pămînt nou, în care va
locui neprihănirea.

Învierea lui Isus este începutul acestui proiect al lui Dumnezeu de instaurare
a Împărăției Sale:
Învierea lui Isus este începutul noului proiect al lui Dumnezeu, nu de a
smulge oameni de pe pământ pentru cer, ci de a coloniza pământul cu viața
cerului. De fapt, despre acest lucru este vorba în rugăciunea ”Tatăl Nostru”. NT
Wright
Deja, dar nu încă
- euanghelion (veste nouă/bună) import de pe vremea lui Octavian August
- Marc Antoniu câștigă bătălia de la Actium
- evanghelia: „Am câștigat bătălia, sunteți liberi, mai am ceva pregătiri de
făcut și mă voi întoarce și vom sărbători”
3. Ordinar și extraordinar în lucrarea lui Isus.

Ordinar - Prezentarea Evangheliei; Învățătură în sinagogă, în case, pe malul mării
sau pe munte; alegerea ucenicilor; solitudine cu Dumnezeu; ispitire; călătorii
pentru lucrare;
Extraordinar - eliberări de demoni; vindecări uimitoare - malarie?, lepră, paralizii,
orbire; supunerea forțelor naturii; multiplicarea hranei; învieri.
A. Putere, autoritate, miracole, înviere, vindecări, eliberări de spirite rele,
supranaturalul în mijlocul fenomenelor naturii
Ilustrația Stăpânul inelelor - profeția care circula despre viitorul rege în regatul
oamenilor din Gondor care nu mai aveau un rege - un semn după care va fi
recunoscut: darul vindecării prin care va tămădui bolnavii din poporul său. Acesta
va fi recunoscut în luptătorul rătăcitor, Aragorn.
a. Eliberarea celui demonizat în mijlocul sinagogii din Capernaum
Este prima minune selectată și inclusă de Marcu în Evanghelie. Regele care vine
să-și elibereze captivii de asuprirea demonică, conflictul cu împărăția celui rău; la
scurt timp după ispitirea lui Isus în pustie.
O dovadă a puterii afirmațiilor lui Isus este eliberarea celui demonizat din
comunitatea lor în sinagogă. Trece drept o învățătură nouă!
Isus în mod repetat oprește demonii și chiar pe cei vindecați să îl prezinte; în
cazul demonilor tăcerea are de-a face cu faptul că mărturia este improprie,
deoarece ei se opun lui Dumnezeu.
Cât de comună este azi această experiență? Cum se manifestă azi lucrarea
celui rău?
Unde găsim azi nevoia de eliberare de puterile demonice?
b. Vindecarea mamei soacre a lui Petru și apoi a bolnavilor din Capernaum
Friguri - febra galbenă, malarie, febra tifoidă?
Răspunsul înregistrat de Marcu despre soacra lui Petru vindecată de Isus este
paradigmatic, un model de răspuns la vindecarea sau grația manifestată de Isus față
de omul în nevoie - a început să-I slujească!
Bolnavii din cetate sunt aduși după apusul soarelui când se încheie Sabatul.
Deși îi vindecă pe toți care sunt aduși, El are în vederea toată regiunea ca să

declare și să demonstreze validitatea mesajului Lui: Împărăția lui Dumnezeu s-a
apropiat de ei.
Isus este preocupat de înțelegerea pe care oamenii o pot avea despre El, să
nu treacă doar ca un vindecător itinerant sau o reprezentare a zeului mitic grec al
vindecării, Asclepius. Intenția Lui clară este de a manifesta puterea Împărăției lui
Dumnezeu care aduce o vindecare mai profundă decât cea fizică.
c. Vindecarea leprosului
Ne surprinde umanitatea, sensibilitatea și intimitatea de care dă dovadă Isus
în tratarea celui lepros, înainte de manifestarea puterii vindecătoare a lui
Dumnezeu.
Din nou, Isus este determinat să reziste tentației și presiunii oamenilor de
a-L considera un spectaculos și popular vindecător și performer de miracole.
B. Predicare, rugăciune, sinagogă.
2.1.2. Ordinar. Alegerea ucenicilor, predicare, rugăciune, sinagogă.
2.1.2.1. Alegerea ucenicilor
Isus își cheamă ucenicii. Un lucru unic în tradiția iudaică, tradiție în care ucenicii își alegeau
învățătorul și nu invers. Marcu ne spune că Isus are un fel de autoritate diferit față de rabinii
obișnuiți.
16 Pe cînd trecea Isus pe lîngă marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon,
aruncînd o mreajă în mare, căci erau pescari.
17 Isus le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.“
18 Îndată, ei şi-au lăsat mrejile, şi au mers după El.
19 A mers puţin mai departe, şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei,şi pe Ioan, fratele lui, cari, şi ei,
erau într’o corabie, şi îşi dregeau mrejile.
20 Îndată i-a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată, şi
au mers după El.

Marcu ne spune în capitolele următoare că acești oameni au continuat să
pescuiască și cu siguranță au păstrat relațiile cu părinții lor. Totuși, ceea ce spune
Isus separă, deranjează, este drastic. În culturile tradiționale îți luai identitatea din
familia ta. ”Vreau prioritate față de familia ta”… azi poate ”Vreau să am prioritate
asupra carierei tale…” ”Cunoașterea mea, iubirea față de Mine, asemănarea cu
Mine, slujirea mea trebuie să devină pasiunea supremă a vieții tale! Orice altceva
vine pe locul doi”
Fanatism? Nu ar fi mai bună moderația?
„Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe
fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăş viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. (Luca 14:26)

Este doar pentru o elită? NU!!! Este pentru toți cei care vor să mă urmeze
26 “If anyone comes to me and does not hate…” (NIV)

Cineva/Oricine
A urî! În atâtea alte părți spune că nici dușmanii nu trebuie să-i urăști
Nu suntem chemați la ură activă ci comparativă… „Vreau să Mă urmezi, atât
de întreg, complet, intens, încât orice alt atașament din viața ta să pară că este
ură prin comparație!”
Este ceva diferit în această nouă Împărăție?... Da!
2.1.2.2. Predicare
S’au dus la Capernaum. Şi în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă, şi a început
să înveţe pe norod. Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca unul care are
putere, nu cum îi învăţau cărturarii. (Marcu 1:21-22)

Învățătura lui Isus - uimirea ascultătorilor: distingeau puterea - impactul
învățăturii Lui față de alți rabini.
Învățarea oamenilor în sinagogă, episodul din Capernaum, este remarcată ca
una ce denotă autoritate, mult diferită de a celorlalți rabini: explicarea Cuvântului
lui Dumnezeu în contrast cu interpretarea altor scrieri rabinice sau tradițiilor
iudaice, a reflecțiilor teoretice și dezbaterilor rabinice față de ilustrații și exemple
vii și actuale a lui Isus; înțelesuri clare și profunde ale Legii lui Dumnezeu și în
special, El, care împlinea ceea ce predica, în contrast flagrant cu trăirea cărturarilor
și fariseilor, care încărcau nota enoriașilor, ei având dispense la împlinirea
adevărurilor predicate.
Putere = autoritate.
Autoritate/Autor… Isus nu doar clarifica ceva ce ei deja știau, sau interpreta
Scriptura în felul în care o făceau învățătorii Legii. Ascultătorii, într-un anume
mod percepeau că Isus explică istoria vieții lor ca și autor și asta i-a lăsat
uimiți.
Mesajul: Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie!
Pocăiți-vă… a schimba cursul. Aici „depărtați-vă de lucrurile pe care Isus le
urăște spre lucrurile pe care le iubește”.
Euanghelion… angelos (mesager, cineva care aduce vești noi)
Evanghelie = veste nouă care aduce bucurie!!!
Un cuvânt care avea înțeles clar atunci când Marcu îl folosește, dar nu cu
tentă religioasă. O noutate care face istorie, schimbă vieți
„Începutul evangheliei lui Cezar Augustus”… istoria vieții și încoronării lui Cezar.

Invadarea Greciei de către Persia… luptele de la Maraton și Solnus. Heralzi,
mesageri sau evangheliști care au adus o veste bună cetăților grecești: „Am luptat
pentru voi, am învins și acum nu mai sunteți sclavi; sunteți liberi”. Evanghelia este
anunțul a ceva care s-a întâmplat în istorie, ceva ce a fost făcut pentru tine, care îți
va schimba statutul pentru totdeauna.
!!!Diferența dintre creștinism și alte religii
- esența tuturor celorlalte religii: sfătuirea: „Asta ai de făcut pentru a te
conecta cu Dumnezeu; așa trebuie să trăiești ca să-ți câștigi apropierea de
El”
- esența creștinismului: vestea bună: „Asta s-a întâmplat în istorie. Așa a trăit
și a murit Isus ca să-ți câștige apropierea de Dumnezeu!”
Creștinismul este complet diferit, este o veste bună care aduce
bucurie!Dumnezeu nu se raportează la noi pe baza a ceea ce am făcut (sau n-am
făcut) noi, ci pe baza a ceea ce Isus a făcut, în istorie, pentru Dumnezeu și pentru
noi. Și datorită acestui lucru, creștinismul este complet diferit de toate celelalte
religii sau filozofii.
Filozofia de bază a creștinismului: acceptarea lucrării deja făcute de
Hristos.
2.1.2.3. Rugăciune
Isus începe să predice și să învețe public. Cuvintele lui erau porunci, iar
poruncile Lui erau irezistibile. Veștile despre El se răspândesc cu iuțeală. Și în
curând, mulțimile încep să-L caute. Cum reacționează Isus?
35 A doua zi dimineaţa, pe cînd era încă întunerec de tot, Isus S’a sculat, a ieşit, şi S’a dus
într’un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.
36 Simon şi ceilalţi cari erau cu El s’au dus să-L caute;
37 şi cînd L-au găsit, I-au zis: „Toţi Te caută.“
38 El le-a răspuns: „Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile şi satele vecine, ca să
propovăduiesc şi acolo; căci pentru aceasta am ieşit.“

Devreme într-un loc pustiu să se roage. Limbajul folosit indică faptul că
rugăciunea nu era scurtă. Simon vine cu vestea că mulțimile Îl așteaptă să-L
vadă…„Haidem să mergem în altă parte”… p e un val de simpatie populară Isus
dorește să plece în altă parte, lăsând mulțimile în urmă! De ce?
- El era cu mult mai mult interesat de calitatea răspunsului oamenilor
față de El, decât de mărimea mulțimii.

3. Aplicații - Lucrări prin credință, vindecări, care pun în evidență Împărăția
lui Dumnezeu care s-a apropiat
De ce nu mai au loc minuni ca în timpul lui Isus? sau Cum arată rugăciunea
stăruitoare a celui drept, neprihănit?

●
●
●
●

Cum se manifestă acum Împărăția lui Dumnezeu între noi?
Cum am experimentat puterea lui Dumnezeu în viața noastră?
Prezența lui Dumnezeu, a lui Cristos mediată de Trupul Lui, biserica: - atât
cele ordinare, cât și cele extraordinare - după cum alege El să le manifeste;
exemple din comunitatea noastră
Faptele bune ale noii comunități a lui Cristos
Rolul profetic al bisericii față de cultura în care aceasta trăiește
Mesajul Evangheliei lui Cristos prezentat relevant contemporanilor

De aceea, cu atît mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile, pe cari le-am auzit, ca să nu fim
depărtaţi de ele.
2 Căci, dacă Cuvîntul vestit prin îngeri s’a dovedit nezguduit, şi dacă orice abatere şi orice
neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire,
3 cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mîntuire aşa de mare, care,după ce a fost
vestită întîi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o,
4 în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni, şi cu darurile
Duhului Sfînt, împărţite după voia Sa! Evrei 2:1

Marcu 1:14-39 (pasaj adițional)
- Curgerea evenimentelor și afirmațiile Domnului Isus - în descrierea lui
Marcu:
Cuvintele Domnului Isus sunt pline de putere și de viață, atât
atunci cât și astăzi - ce îmi transmite Domnul Isus mie, acum când
citesc cuvintele Lui?
- START - după ce a fost închis cel ce a pregătit calea și după botezul și
testarea Sa din deșert
- Propovăduia Evanghelia - mesajul transmis „Împărăţia lui
Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”
(v.15).
- Cheamă și formează ucenici „Veniţi după Mine, şi vă voi face
pescari de oameni.” (v.17)

- Vindecă și scoate demoni „Taci şi ieşi din omul acesta!” (v.25)
- Merge în altă cetate din Galileea „Haidem să mergem în altă parte,
prin târgurile şi satele vecine” (v.38)
- Locațiile din acest pasaj - cred ca fiecare locație descrisă de Marcu este în
planul Domnului Isus. Are foarte bine în minte locurile prin care urmează sa
treacă „... ca sa propovaduim și acolo, căci pentru aceasta am ieșit”
(v.38)
Ce ne învață modul în care Domnul Isus acționează în fiecare loc
din acest pasaj?
- Lângă Marea Galileii - selectează pe Simon, Andrei, Iacov și Ioan
direct de la job
- Sinagoga - învață norodul și vindecă oameni
- Casa lui Simon și Andrei - vindecă soacra lui Petru - „...și ea a
început să-i slujească” (v.31)
- „Într-un loc pustiu” - s-a dus să se roage dimineața
- Și apoi s-a dus să propovăduiască și în alta parte

