Tu ești Fiul Meu preaiubit!
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Introducere:
Descriere: 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 Isus, Robul lui Dumnezeu care a venit să sufere pentru
a fi confirmat ca rege, Mesia.
Așa cum am aprofundat Viața împreună, ce înseamnă să fii comunitatea lui
Cristos, acum ne dorim să aprofundăm viața lui Cristos - fondatorul bisericii și să ne
recalibrăm umblarea noastră ca și discipoli ai Lui. Venirea lui Hristos în lume, această
vizitare divină, a lăsat urme ce rămân pentru eternitate în istoria omenirii și a relaționării
omului la Dumnezeu. Viața fiecăruia dintre noi va depinde de răspunsul pe care îl oferim
provocării lansate de Isus Însuși: Cine ziceți voi că sunt Eu? Nu există o replică mai
notabilă care să influențeze mai dramatic destinul nostru.

1. Marcu 1:1-15
2. Marcu începe cu o declarație directă, inspirată de Duhul Sfânt, despre Isus Hristos
și adună o colecție de declarații despre El, ca Rege al lui Israel
a. Profeția din VT,
b. Așa cum este scris în Isaia, profetul (40:3): „Iată, îl trimit înaintea feței Tale pe

mesagerul Meu, care‑Ți va pregăti calea, un glas al celui ce strigă în pustie: «Pregătiți
calea Domnului, neteziți‑I cărările!»“ Marcu 1:2-3
c. Iată, Robul Meu, pe Care Îl sprijin, Alesul Meu, în Care sufletul Meu Își găsește
plăcerea! Voi pune Duhul Meu peste El, iar El va aduce neamurilor judecata. Nu va
striga, nici nu‑Și va ridica vocea și nu‑Și va face glasul să fie auzit pe stradă. Nu va rupe
trestia zdrobită și nu va stinge mucul care încă mai fumegă, ci cu credincioșie va aduce
judecata. Isaia 42:1-3 NTR

d. de ultimul prooroc VT, Ioan Botezătorul, Ioan era îmbrăcat într‑o haină din păr
de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. El se hrănea cu lăcuste și cu miere
sălbatică. Ioan predica și zicea: „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 1:6-8

e. și recunoscut și recomandat de Dumnezeu. La botez,

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

f. La Transfigurare: Un nor a venit și i‑a acoperit, iar din nor s‑a auzit un glas care
zicea : „Acesta este Fiul Meu preaiubit! De El să ascultați! “ Marcu 9:7

Contemporanii Săi
g. Mulțimile la intrarea în Ierusalim
i.

Mulți își așterneau hainele pe drum, iar alții împrăștiau ramuri pe care le tăiaseră
de pe câmpuri. Cei care mergeau înainte și cei care‑L urmau strigau: „Osana!
Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului! Binecuvântată este Împărăția
care vine, Împărăția strămoșului nostru David! Osana în locurile preaînalte!“
Marcu 11:8-10

h. Ucenicii se întreabă
i.

Ei s‑au temut foarte tare și‑și ziceau unii altora: – Cine deci este Acesta, de‑L
ascultă până și vântul, și marea?! Marcu 4:41

ii. Petru afirmă - “Tu esti Cristosul!” Marcu 8:29
i. Fariseii se întreabă
i.

Văzând Isus credința lor, i‑a zis paraliticului: „Copile, păcatele îți sunt iertate!“
„De ce vorbește Acesta astfel? Blasfemiază! Cine poate ierta păcatele, în afară de
singurul Dumnezeu?!“ Marcu 2:5,7

j. Isus Însuși răspunde Marelui preot: „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. „Şi veţi vedea pe
Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.” Marcu 14:62

k. Iar când Pilat L-a întrebat: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus.
Marcu 15:2

l. Sutașul: Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dar Isus, strigând cu glas tare,

Și‑a dat suflarea. Atunci draperia Templului s‑a rupt în două, de sus până jos. 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

3. Cine este Isus?
Marcu este abrupt și de la început își proclamă Evanghelia, vestea bună.
Mc.1: 1 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, F
 iul lui Dumnezeu.
a. Timothy Keller
i. Gr. Cristos: unsul regal al Domnului (5547 Xristós (din 5548 / xríō,
„unge cu ulei de măsline”) - în mod corespunzător, „Unsul”, Hristos
(ebraică, „Mesia”).)

ii.
iii.
iv.

Mesia, Cel care va aduce judecata lui Dumnezeu pe pământ, va izbăvi
pe Israel de necazuri și de opresorii săi. În cheia lor, aceasta
presupunea belșug material, eliberare de opresori, și faimă națională.
Nu doar un rege ci REGELE! - Deasupra Lui era scrisă vina Lui:
„Împăratul iudeilor.” Marcu 15:26
Fiul lui Dumnezeu un termen care merge dincolo de înțelegerea
populară a lui Mesia din acea vreme, este afirmarea fără a lăsa vreun
dubiu a divinității.

4. Ce învățăm din scena Botezului despre Dumnezeu ca Trinitate?
Avem aici o paralelă
Creație
- Dumnezeu
- Duhul lui Dumnezeu
- Cuvântul lui Dumnezeu
Botez/Începutul Noii Creații
- Dumnezeu Tatăl
- Hristos Fiul
- Duhul Domnului/porumbel
Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se
mişca pe deasupra apelor. Gen.1: 2

Rabinii au tradus în Targum:
”Pământul era fără formă și gol și întunerecul era pe fața adâncului și Duhul lui Dumnezeu
zbura deasupra apelor ca un porumbel…”

Marcu ne spune că așa cum Creația lumii a fost proiectul unui Dumnezeu triunic,
tot la fel răscumpărarea lumii, salvarea și înnoirea tuturor lucrurilor care începe acum
odată cu sosirea Regelui, este de a semenea proiectul unui Dumnezeu triunic.
Trinitatea
O învățătură creștină misterioasă și provocatoare
Doctrina trinității: Dumnezeu este un Dumnezeu existent etern în trei persoane
NU!
- Triteism, cu trei dumnezei care lucrează în armonie
- Unipersonalism, în care Dumnezeu uneori ia o formă, alteori alta, ar ca manifestări
diferite ale aceluiași Dumnezeu
DA!
- Trinitarianism: există un singur Dumnezeu în trei persoane care se cunosc și se
iubesc reciproc. În mod fundamental, Dumnezeu nu este mai mult unul decât trei,
nici mai mult trei decât unul!

La ieșirea din apă, Dumnezeu Îl acoperă cu cuvintele Sale de dragoste „Tu eşti
Fiul Meu prea iubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea Mea.“ În același timp Duhul Îl
acoperă cu puterea Sa.
O imagine care arată ce se întâmplă în trinitate din veșnicii. Esența universului.
Scriptura ne spune că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt se proslăvesc, se glorifică reciproc.
Eu Te-am proslăvit pe pămînt, am sfîrşit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s’o fac.
5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.
Ioan 17:4

”În creștinism, Dumnezeu nu este ceva static… ci o activitate dinamică, care
pulsează, o viață, aproape un fel de dramă/piesă de teatru. Aproape, dacă nu mă
considerați lipsit de reverență, un fel de dans” C. S. Lewis
a. Această realitate are consecințe asupra Noii Comunități sau societăți a lui
Dumnezeu: Biserica e umanitatea după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
5. Ioan și democratizarea iertării păcatelor - pregătirea căii Domnului. Dumnezeu
are o cale, aceea a harului.
a. Exista obiceiul spălărilor ritualice încă din vechime. În vremea lui Isus,
evreii care trebuiau să treacă prin ritualuri de curățire la scăldătoarea înainte
de veni în Templu, singurul loc în care se putea acorda iertarea de către
Dumnezeu. Ioan mută locul iertării, botează, spală, în Iordan, și Dumnezeu
acordă iertare acolo, pe baza unei noi atitudini a inimii, nu pe baza ritualului.
Cristos mai târziu, democratizează și mai mult, oferind iertarea paraliticului,
fără ritual, fără spălare, doar prin credință.
6. Îndată - atmosfera cărții este una alertă, nu e timp de pierdut, nu e timp pentru
lenevire :) De îndată ce e botezat, Isus este dus în deșert pentru a fi testat într-un
pas necesar pentru intrarea în lucrare.
7. Botez - testare - lucrare. Lucrarea: propovăduirea Veștii Bune.
8. Întrebări:
- Cum au reacționat contemporanii lui Isus și destinatarii lui Marcu la concluzia
uimitoare că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
- Ce așteptări au avut contemporanii lui Isus de la Mesia?
- Ce implicatii are pentru mine afirmatia cu care incepe Marcu “Isus Cristos, Fiul lui
Dumnezeu?
a. Să Îl iau în serios pe Isus
- Dacă Ioan Botezătorul declară despre Cristos: Ioan predica și zicea: „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 Isus să vină să le rezolve criza. Care sunt
crizele de care noi am vrut să scăpăm cu ajutorul lui Isus?

