CINE ZICEȚI VOI CĂ SUNT EU?
8. Cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit!
4 octombrie, Adi T, Dani L

Scopul mesajului: perspectivă asupra prezentului și viitorului; încurajare și
îndemnare.
1. Sfârșitul tuturor lucrurilor. Judecata finală ca parte integrantă a Veștii
Bune a lui Isus.
Marcu 13. În timp ce Isus ieșea din Templu, unul dintre ucenicii Lui I-a zis:

– Învățătorule, iată ce pietre și ce clădiri! Isus i-a zis: – Vezi tu clădirile acestea
mari? Nu va fi lăsată aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. Apoi S‑a
așezat pe Muntele Măslinilor, de cealaltă parte a Templului, și Petru, Iacov, Ioan
și Andrei L‑au întrebat deoparte: – Spune-ne când se vor întâmpla aceste
lucruri și care va fi semnul când urmează să fie împlinite toate acestea? Isus
a început să le vorbească astfel: – Vedeți să nu vă ducă în rătăcire cineva!
Vor veni mulți în Numele Meu, zicând: „Eu sunt Acela!“, și‑i vor duce în rătăcire
pe mulți. Când veți auzi de războaie și vești de războaie, să nu vă neliniștiți!
Acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va ridica
împotriva altui neam, și o împotriva altei împărății. Vor fi cutremure, în diverse
locuri, și vor fi foamete și tulburări. Acestea vor fi începutul durerilor nașterii.
Luați seama la voi înșivă! Vă vor da pe mâna sinedriilor și veți fi bătuți în
sinagogi. Veți fi puși să stați înaintea guvernatorilor și înaintea regilor din cauza
Mea, ca mărturie pentru ei. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie proclamată
la toate neamurile. Când vă vor duce să vă dea pe mâna lor, să nu vă îngrijorați
dinainte ce veți vorbi, ci spuneți ce vi se va da chiar în ceasul acela! Căci nu voi
sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Frate pe frate va da la moarte și tată
pe copil. Copiii se vor ridica împotriva părinților și-i vor omorî. Veți fi urâți de toți
din cauza Numelui Meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit.
Când veți vedea „urâciunea pustiirii“ stând acolo unde n-ar trebui, – cel ce
citește, să înțeleagă! –, atunci cei din Iudeea să fugă în munți. Cel ce va fi pe
acoperișul casei, să nu coboare, nici să nu intre în casă ca să‑și ia ceva din ea,
Vai de cele ce vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Căci în
zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a mai fost de la începutul
creației, pe care a creat‑o Dumnezeu, și până acum, și nici nu va mai fi! Iar dacă
Domnul n‑ar fi scurtat numărul zilelor, niciun om n-ar scăpa. Dar, de dragul celor

aleși, pe care El i-a ales, Domnul a scurtat numărul zilelor. Dacă cineva vă va
spune atunci: „Iată, Cristosul este aici!“ sau „Iată, acolo este!“, să nu-l credeți!
Căci se vor ridica cristoși falși și profeți falși și vor face semne și minuni, pentru
a‑i duce în rătăcire, dacă este posibil, pe cei aleși. Voi însă păziți-vă! V‑am spus
mai dinainte toate lucrurile! Dar în zilele acelea, după necazul acela, „soarele se
va întuneca, luna nu-și va mai da lumina, stelele vor cădea din cer și puterile din
ceruri vor fi clătinate.“ Și atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu
mare putere și slavă. Atunci El va trimite îngerii, iar ei îi vor aduna pe aleșii Lui
din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.
Învățați de la smochin pilda lui: când mlădița lui devine deja fragedă și dă
frunze, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când vedeți că se întâmplă
aceste lucruri, să știți că El este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că
nu va trece această generație până când nu se vor întâmpla toate aceste lucruri.
Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele Mele nicidecum nu vor trece! Dar
despre ziua sau ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii în cer, nici Fiul, ci numai
Tatăl. Luați seama! Fiți treji și rugați-vă! Căci nu știți când va sosi vremea. Este
ca atunci când un om, plecat într-o călătorie, își lasă casa, le dă sclavilor săi
autoritate, fiecăruia slujba lui, și îi poruncește portarului să vegheze. Vegheați
deci, pentru că nu știți când vine stăpânul casei – sau seara, sau la miezul nopții,
sau la cântatul cocoșului, sau dimineața – și nu cumva ca, venind pe neașteptate,
să vă găsească dormind! Ceea ce vă spun vouă, spun tuturor: vegheați! Marcu
13:1-15,17,19-37.
A.

Orientarea capitolului 13 în cartea Marcu

Acest capitol intră în aceasta categorie de texte, profeţie privind eschatonul,
revenirea lui Cristos. Cuvintele lui Isus privind aceste evenimente confirmă încă o dată
rolul de profet al Lui. Aceste descoperiri intră pe linia profeţilor V.T. ca şi Isaia, Ieremia,
Ezechiel şi Daniel şi cum va fi în N.T. Apocalipsa lui Ioan.
Limbaj similar cu cel al profeților ce vorbesc de eschaton: Amos 5:18-20, 8:9-10;
Isaia 24:21-23; Țefania 1:14-18; Zaharia 14; Daniel 7
Acest capitol vine în curgerea cărţii lui Marcu după conflictul avut de Isus cu
autorităţile religioase în Ierusalim. În ce priveşte autoritatea, s-a dovedit că nimeni nu se
poate compara cu Isus. Nu numai că a răspuns tuturor întrebărilor şi provocărilor încât
nimeni nu mai îndrăznea să-I pună alte întrebări, dar la contraatacul lui Isus privind
originea lui Mesia nu s-a găsit nimeni să-I dea un răspuns. Deci autoritatea lui Isus este
la culme. Când am studiat pasajul am văzut de ce. El se temea de Dumnezeu, în timp
ce autorităţile se temeau de oameni. Deasemenea, am asistat la cel puţin trei predicţii

ale lui Isus privind moartea şi învierea Lui. Şi acum sunt pe cale să se împlinească. Vor
urma după acest capitol alte predicţii privind eşecul ucenicilor de a sta lângă Isus în
momentele Lui cele mai grele. În lumina acestor consideraţii, haideţi să privim acum la
capitolul nostru.
I.

Provocarea lui Isus privind viitorul (v. 1-2)
A.

Admiraţia ucenicului - imaginea Ierusalimului

B.

Răspunsul sumar a lui Isus

P: Istoria umană este sub conducerea suverană a lui Dumnezeu.
P: Dumnezeu nu ezită în a înlocui formele sau a pedepsi pe cei ce nu mai ascultă sau
nu îndeplinesc cerinţele Lui.
P: Oricât de impresionantă este creaţia omului, ea nu este eternă este efemeră.

II.

Atenţionarea ucenicilor prin unele semne ale viitorului privind
suferinţa şi mărturia lor (v. 3-13)
A.

Continuarea orei începute de Isus

De ce caută semnele şi timpul evenimentelor? Ce înseamnă acest
interes al ucenicilor?
-

Cum îşi clădeşte Isus argumentul?

Pare un alt răspuns adecvat al ucenicilor la o descoperire a Domnului. Tipar de gândire
evreiesc: semne. Interesul privind viitorul.
B.

Câteva evenimente ca indicatoare de avertizare

1.
Proorocii şi Cristoşii falşi – cel mai important (pt. că se repetă, începe şi
se încheie pasajul, avertizările). Aceştia vor fi prigoniţi? Ilustraţia cu
bancnotele false!
2.
Tensiuni şi conflicte armate – nu sunt cauzate de ucenici, ci de răutatea
umană.

3.

Suferinţe diverse

4.
Persecuţia credincioşilor – de la autorităţi şi din partea familiei; nu
moartea trebuie să vă preocupe, ci mărturia pe care o veţi depune! Valabil în
special atunci şi apoi de-a lungul istoriei.
5.

Evanghelia la toate etniile.

C.

Avertizările şi concluzia privind sfârşitul.

P: Viitorul, care este în mâna Domnului, poate fi cunoscut doar în limitele descoperirii
divine.
P: Timpurile din urmă vor fi dificile şi instabile (resurse, relaţii, ideologic). Credincioşii
trebuie să fie atenţi la evenimentele pe care le trăiesc, la ei înşişi şi la adevărul lui
Dumnezeu.
P: Creştinii vor fi prigoniţi.
P: Evanghelia va fi răspândită de credincioşi în ciuda persecuţiei, având ajutorul
Duhului Sfânt.
P: Mântuirea completă va fi a celui ce rămâne credincios până la capăt.
P: Istoria umană are un sfârşit bine definit.

III.

Atenţionarea ucenicilor prin alte semne ale viitorului privind (posibil)
distrugerea Templul şi necazul cel mare (v. 14-23)
A.

-

Avertizările privind perioada distrugerii Templului

Ce eveniment credeti că este descris în sintagma ‘urâciunii pustiirii’?

Relatarea istorică a distrugerii Ierusalimului şi a Templului în anul 70, apoi 135,
vezi Bar-Cochba care a pretins a fi Mesia. Asediul extrem de dificil a dus la împlinirea
profețiilor Deuteronomice.
B.
-

Avertizările privind necazul cel mare

Ce evenimente vor fi în timpul necazului mare?

P: Prezicerile escatologice nu limitează
escatologice confirmă adevărul revelat.

responsabilitatea

umană.

Împlinirile

P: Speranţa viitorului se susţine şi pe acţiunea prezentului.
P: Suferinţa va avea un punct culminant în istorie.

IV.

-

Revenirea lui Isus. Atenţionarea ucenicilor prin analogii şi pilde
asupra necunoaşterii zilei revenirii Lui (v. 24-37)

A.

Semnele din cer (sistemul solar)

B.

A doua venire a lui Cristos

Ce înseamnă această descriere despre Isus? Comparaţi cu prima venire.

Exemplul personal: împlinire a unor întrebări fundamentale (sensul vieţii unui om
sau sensul generaţiilor, omenirea încotro şi de ce?). Aici este un răspuns. Istoria se
încheie cu venirea Domnului.
Cum ne convinge Isus că are autoritate, că mesajul Lui este adevărat, concret,
veridic, credibil, infailibil?
Cum îşi dovedeşte autoritatea? Pe baza Cuvântului şi nu a imaginii. Probabil
acesta este un motiv pentru care nu avem nici o descriere a înfăţişării lui Isus.
Anticiparea slavei pe munte. Autoritate şi prin imagine la întoarcerea în slavă.
C.

Un motiv pentru revenirea lui Cristos

D.

Pilda smochinului

Ce argumente aduce Isus privind revenirea Lui pentru a convinge ucenicii de
realitatea revenirii?
E.
-

Ziua revenirii: necunoscută; Pilda administrării casei stăpânului

Ce este cunoscut şi ce necunoscut despre revenirea lui Cristos? De ce?

Exemplul personal: administrarea apartamentului unui prieten. Curăţenie şi
protecţie. Liniştit, fie că eram plecat, fie acasă. Indiferent când a venit, aşteptarea nu i-a
fost dezamăgită.
Explicaţie: trăim ca şi cum prietenul nostru Isus, ne-a lăsat casa pentru o
administrare corectă, perseverentă şi atentă. Ca şi studenţii care sunt din alt oraş în
Timişoara sau au apartamentul lor separat de cel al părinţilor tot aici. Trăirea corectă va
face ca oricând ar alege părinții să vină în vizită să nu le fie ruşine de ceea ce găsesc.
P: Punctul culminant al istoriei omenirii este revenirea în slavă şi autoritate a Domnului
Isus Cristos.
P: Revenirea lui Cristos este certă ca eveniment, dar nedefinită ca dată.
P: Credincioşii trebuie să-şi îndeplinească responsabilităţile chiar dacă Stăpânul nu este
prezent, până când Acesta va veni.
P: Cuvântul lui Dumnezeu este demn de încredere.

V.

Aplicaţii
A. Veghere şi perseverenţă în îndeplinirea cu credincioşie a
responsabilităţilor Stăpânului. Agenda zilnică sau săptămânală, anuală
luând în considerare Ziua revenirii lui Isus. Orice faci să faci cu acest
gând. Curăţie personală.
Exemplu recent: cantecul Jerusalema
B. Protejarea faţă de învăţăturile false. Evitarea extremei ca toţi să aibă
aceeaşi părere.
C.
Evanghelia răspândită în toate etniile. Responsabilitate a bisericii Vox
Domini.
D.
Trăirea cu speranţa revenirii Domnului într-un mediu ostil. Fiind siguri că
El vine, să facem bine tot ceea ce Îi este plăcut şi ne-a încredinţat, indiferent
de greutăţi sau opoziţie. Neştiind ziua venirii Lui, să trăim ca şi cum ar veni
azi.

Angoasa privind înbolnăvirea cu COVID. Închiderea bisericilor.
Avertizare; Încurajare, mângâiere; Repere de identitate pentru credincioși - nu
Templul, ci Cuvântul, Duhul și creștinul care este locuit și parte din Noua Creație și Noul
Templu.
Profeţia lui Cristos ne descrie o parte a viitorului cu precizie şi certitudine. Să ne
îndeplinim responsabilităţile într-un mod plăcut Lui, ca şi cum viaţa, viitorul ar mai dura
o mie de ani şi să ne însufleţească speranţa întâlnirii cu Cristos ca şi cum ar veni
mâine!

2. Pilda viticultorilor
https://www.pathwaystogod.org/sites/default/files/files/Mark20155Esc
hatology.pdf
http://preachingsource.com/journal/an-exegetical-approach-to-the-esc
hatology-of-mark/
https://www.researchgate.net/publication/275523593_Eschatology_an
d_kingdom_in_Mark

