Evangheliile

LECŢIA
TREI

EVANGHELIA DUPĂ
MARCU

Pentru materiale video, suporturi de curs şi alte resurse, vizitaţi Third Millennium Ministries la
For videos, study guides and other resources,
visit Third Millennium Ministries at thirdmill.org.
adresa thirdmill.org.

© 2012 Third Millennium Ministries
Toate drepturile rezervate. Fără permisiunea scrisă a editurii Third Millennium
Ministries, Inc., P.O. Box 300769, Fern Park, Florida 32730-0769, nicio porţiune din
această publicaţie nu poate fi reprodusă în scopuri comerciale, în nicio formă şi prin
niciun mijloc, cu excepţia unor citate scurte în vederea recenziei, comentariului sau
studiului.
Dacă nu există alte precizări, toate citatele biblice sunt din Sfânta Scriptură – Biblia
versiunea Dumitru Cornilescu revizuită.
Copyrightul Bibliei Cornilescu © 1924 aparţine British and Foreign Bible Society
(Societatea Biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate).
Copyrightul © 2010 ediţiei revizuite în limba română aparţine Societăţii Biblice
Interconfesionale din România, cu aprobarea British and Foreign Bible Society.

DESPRE THIRD MILLENNIUM MINISTRIES
Înfiinţată în 1997, Third Millennium Ministries este o organizaţie creştină
nonprofit care furnizează educaţie biblică gratuită în întreaga lume. Ca răspuns
la nevoia tot mai mare de formare biblică judicioasă a liderilor creştini de pe
mapamond, noi creăm o programă de seminar multimedia uşor de folosit, finanţată
prin donaţii, în cinci limbi de mare circulaţie (engleză, spaniolă, rusă, chineză
mandarină şi arabă) şi o distribuim gratuit celor care au cea mai mare nevoie de ea,
mai cu seamă liderilor creştini care nu au acces la educaţia tradiţională sau nu şi-o
pot permite. Toate lecţiile sunt scrise, concepute şi produse intern şi sunt similare ca
stil şi calitate celor de pe History Channel©. Această metodă originală şi eficientă
pentru formarea liderilor creştini s-a dovedit foarte eficace în întreaga lume. Am
câştigat Premiul Telly pentru o producţie video remarcabilă în domeniul educaţiei şi
utilizării animaţiei, iar programa noastră este folosită în prezent în peste 150 de ţări.
Materialele Third Millennium apar sub formă de DVD-uri, materiale tipărite,
streaming pe internet, transmisie televizată prin satelit şi emisiuni de radio şi
televiziune.
Pentru informaţii suplimentare despre lucrarea noastră de slujire şi pentru a afla
cum vă puteţi implica, vă rugăm să vizitaţi http://thirdmill.org.

ii.
Pentru materiale video, suporturi de curs şi alte resurse, vizitaţi Third Millennium Ministries la
adresa thirdmill.org.

Cuprins
I.

Introducere ...................................................................................................... 1

II.

Contextul ......................................................................................................... 1
A. Autorul
1
1. Opinia tradiţională
2
2. Viaţa autorului
3
B. Cititorii iniţiali
4
1. Mărturia bisericii primare
4
2. Detaliile evangheliei
4
C. Prilejul
5
1. Data
6
2. Scopul
6

III. Structura şi conţinutul ................................................................................... 8
A. Vestirea lui Mesia
8
B. Puterea lui Mesia
9
1. Introducere
9
2. Lângă Capernaum
10
3. Galileea
11
4. În afara Galileei
13
C. Afirmaţia apostolilor că Isus e Mesia
15
D. Mesia pătimitor
16
1. Pregătirea
16
2. Confruntarea
19
3. Suferinţa şi moartea
20
E. Biruinţa lui Mesia
21
IV. Teme principale .............................................................................................. 22
A. Slujitorul pătimitor
23
1. Aşteptările evreilor
23
2. Lucrarea lui Isus
24
3. Reacţia cuvenită
26
B. Împăratul biruitor
28
1. Împărăţia proclamată
28
2. Puterea şi autoritatea demonstrate
29
3. Vrăjmaşii învinşi
30
V.

Concluzie ......................................................................................................... 32

iii.
Pentru materiale video, suporturi de curs şi alte resurse, vizitaţi Third Millennium Ministries la
adresa thirdmill.org.

Evangheliile
Lecţia a treia
Evanghelia după Marcu

INTRODUCERE
În fiecare zi, mii de creştini suferă persecuţii doar pentru că Îl urmează pe Hristos.
Zilnic, milioane de credincioşi se confruntă cu posibilitatea ca proprietăţile să le fie
confiscate, liderii să le fie bătuţi şi închişi, iar familiile să le fie vătămate, răpite sau chiar
ucise.
De fapt, Marcu a avut în vedere persecuţia creştinilor atunci când a scris ceea ce
acum este a doua evanghelie din Noul Testament, Evanghelia lui Marcu. Biserica primară
suferise în multe privinţe. Dar cum trebuiau să înţeleagă credincioşii semnificaţia
suferinţei lor? Ce puteau învăţa despre dificultăţile lor din exemplul lui Isus? Marcu
răspunde acestor întrebări relatând viaţa lui Isus într-un fel care să întărească credinţa
primilor creştini şi să-i încurajeze să persevereze.
Aceasta este a treia lecţie din ciclul Evangheliile şi am intitulat-o „Evanghelia
după Marcu.” În această lecţie vom analiza îndeaproape consemnarea făcută de Marcu
vieţii lui Isus, aşa încât să putem aplica mai eficace învăţăturile Lui în viaţa noastră de
azi.
Studiul Evangheliei lui Marcu se va împărţi în trei părţi principale. În primul rând,
vom analiza contextul Evangheliei lui Marcu, apoi îi vom studia structura şi conţinutul şi,
în final, vom studia câteva teme principale. Să începem cu contextul Evangheliei lui
Marcu.

CONTEXTUL
Vom studia contextul Evangheliei lui Marcu discutând despre autor, despre
cititorii iniţiali şi despre prilejul sau circumstanţele în care a scris. Să vorbim mai întâi
despre autorul Evangheliei lui Marcu.

AUTORUL
Vom discuta despre autorul Evangheliei lui Marcu în două etape. În primul rând
vom analiza opinia tradiţională în ce priveşte autorul, iar apoi vom explora viaţa acestuia.
Să începem cu opinia tradiţională privitoare la autorul acestei evanghelii.
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Opinia tradiţională
Tradiţia bisericii primare este unanimă în privinţa faptului că
Evanghelia lui Marcu a fost scrisă de Ioan Marcu. Noul Testament
afirmă că Ioan Marcu e vărul lui Barnaba. El i-a însoţit pe Pavel şi
Barnaba în prima călătorie misionară descrisă în Fapte. Despre
mama lui se spune că avea o casă în Ierusalim, unde se întâlneau
primii ucenici. Într-una din epistolele sale, Petru îl menţionează pe
Ioan Marcu ca fiul său. Papias spune că Ioan Marcu l-a urmat pe
Petru la Roma şi i-a consemnat cu acurateţe învăţătura.
─ Dr. Robert Plummer
Printre primii scriitori creştini care au afirmat că Marcu a scris a doua evanghelie
s-a numărat şi Papias. El a trăit la începutul secolului al doilea şi a fost episcop în Asia
Mică în jurul anului 130 d.H.
Cunoaştem opinia lui Papias de la Eusebiu, celebrul istoric al bisericii care a scris
în jurul anului 325 d.H. În lucrarea Istoria ecleziastică, cartea a 3-a, capitolul 39,
secţiunea 15, el dă următorul citat din Papias:
Marcu, care devenise tălmaciul lui Petru, a scris cu acurateţe, deşi nu
în ordine, tot ce şi-a amintit din lucrurile spuse sau făcute de Hristos.
Căci el nici nu L-a auzit pe Domnul şi nici n-a umblat cu El, dar după
aceea, aşa cum am spus, l-a urmat pe Petru, care şi-a adaptat
învăţătura la nevoile ascultătorilor lui.
Potrivit lui Papias, Evanghelia lui Marcu se bazează într-o mare măsură pe
învăţătura apostolului Petru. Marcu nu a fost martor ocular al lucrării lui Isus, dar a scris
cele văzute şi auzite de Petru de la Isus.
Cred că cele mai vechi tradiţii bisericeşti de care dispunem sunt
suficient de aproape de timpul scrierii şi circulaţiei timpurii a
evangheliilor pentru ca oamenii să fi avut informaţii corecte. Cel mai
bun exemplu în acest sens este ceea ce ştim de la Papias, episcop de
Ierapole, Asia Mică, la începutul sec. al II-lea. Papias a scris o carte
mare, pe care din păcate nu o mai avem. Deţinem doar câteva
fragmente mici din scrierea sa, însă printre acestea se află câteva
comentarii referitoare la evanghelii. Remarcabil este că Papias ne
spune că Marcu şi-a scris evanghelia pe baza predicilor lui Petru.
Potrivit lui Papias, el a fost tălmaciul lui Petru, asta însemnând
probabil că traducea arameica lui Petru în greacă sau latină. Papias
ne spune că Marcu a scris evanghelia din cunoştinţele pe care le avea
din predicile lui Petru. Cred că aceasta este cea mai autentică şi mai
veche tradiţie pe care o avem referitoare la evanghelii şi nu văd niciun
motiv ca să o punem la îndoială.
─ Dr. Richard Bauckham
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Şi alţi scriitori din biserica primară confirmă opinia tradiţională conform căreia
Marcu a scris această evanghelie. De exemplu, Prologul anti-marcionit la cea de a doua
evanghelie, scris în jurul anului 170 d.H., susţine direct că Marcu e autorul. Irineu, unul
din părinţii bisericii, care a scris în jurul anului 177 d.H., susţine la rândul său această
opinie. Mai mult, cele mai vechi manuscrise greceşti care conţin un titlu al acestei cărţi o
numesc „după Marcu.”
Dovezile care afirmau că Marcu a scris a doua evanghelie erau larg răspândite în
biserica primară. De fapt, nu avem nicio scriere a bisericii primare care să pună la
îndoială calitatea sa de autor. Cu toate că în ultimele secolele anumiţi cercetători au
încercat să nege această opinie tradiţională, nu au reuşit să demonteze mărturia antică a
paternităţii literare a lui Marcu şi nici nu au fost în stare să indice ceva din evanghelie
care să-l excludă pe Marcu ca autor. Din aceste motive, creştinii de azi pot afirma cu
încredere că Marcu a scris această evanghelie.
După ce am confirmat opinia tradiţională conform căreia Marcu a scris această
evanghelie, vom explora viaţa acestuia pentru a-i putea înţelege mai bine scrierea.

Viaţa autorului
Potrivit Fapte 12:12, Marcu era fiul unei femei pe nume Maria, care a trăit în
Ierusalim. În casa ei s-au întâlnit creştinii din Ierusalim ca să se roage pentru Petru când a
fost întemniţat. Aşa că asocierea lui Marcu cu Petru şi cu alţi apostoli a început cel puţin
de atunci.
Marcu era şi vărul lui Barnaba, după cum menţionează Pavel în Coloseni 4:10. El
chiar i-a ajutat pe Pavel şi Barnaba în prima lor călătorie misionară, dar, după cum aflăm
din Fapte 13:13, i-a părăsit la mijlocul călătoriei şi s-a întors la Ierusalim.
Ca urmare, Pavel a refuzat ca Marcu să-l însoţească în a doua sa călătorie
misionară. După cum citim în Fapte 5:36-41, Pavel şi Barnaba s-au despărţit din cauza
acestui lucru. Aşa că Barnaba l-a luat pe Marcu pentru a sluji în Cipru, iar Pavel l-a ales
pe Sila ca tovarăş de călătorie în locul lui Barnaba.
Însă, conform Coloseni 4:10, Marcu i-a recâştigat încrederea lui Pavel şi chiar a
fost cu el pe timpul uneia dintre întemniţările sale.
Mai târziu, Marcu l-a ajutat şi pe Petru în timpul slujirii sale la Roma. De fapt, a
avut cu el o relaţie atât de apropiată, încât acesta l-a numit „fiul meu” în 1 Petru 5:13.
Probabil că în această perioadă i-a relatat Petru cele mai multe din detaliile lucrării
pământeşti a lui Isus, care sunt consemnate în Evanghelia lui Marcu.
Marcu sau Ioan Marcu, numele lui întreg, este un personaj fascinant
în Biblie. El e menţionat doar în treacăt în câteva situaţii. Mama lui se
numea Maria şi avea o casă în Ierusalim. Ştim lucrul acesta deoarece
biserica se aduna uneori în casa ei. Era vărul lui Barnaba, unul dintre
tovarăşii misionari ai lui Pavel. I-a însoţit pe Pavel şi Barnaba în
prima lor călătorie misionară. Istoria bisericii ne spune că era un
tovarăş apropiat şi al lui Petru. De fapt, tradiţia bisericii ne spune că
Evanghelia lui Marcu reprezintă într-un fel amintirile lui Petru. De
aceea, unii spun: „Cine este acest Marcu? El n-a fost apostol.” E
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adevărat că n-a fost apostol, dar priviţi ce-l recomandă. Impresionant.
Aproape sigur, copil fiind, L-a văzut şi L-a cunoscut pe Isus. Deci a
fost martorul Său ocular şi aproape sigur martor ocular al învierii.
Cine au fost mentorii lui? Cei doi mentori principali au fost Pavel,
apostolul neamurilor, şi Petru, realmente un reprezentat al celor
doisprezece apostoli. Aşadar, avea competenţa de a scrie o evanghelie
a lui Isus Hristos? Fără doar şi poate.
─ Dr. Mark Strauss
După ce am discutat despre Marcu, ca autor al acestei evanghelii, ar trebui să
abordăm problema cititorilor iniţiali ai scrierii sale.

CITITORII INIŢIALI
Mărturia bisericii primare şi câteva detalii din Evanghelia lui Marcu indică faptul
că destinatarii iniţiali ai acesteia erau bisericile din Italia, cu precădere cele din Roma.
Vom explora ideea că Marcu a scris bisericilor din Italia şi Roma analizând pe
scurt mărturia bisericii primare şi câteva detalii din evanghelie. Să vedem mai întâi
mărturia bisericii primare.

Mărturia bisericii primare
Cei trei martori din vechime pe care i-am amintit mai devreme – Papias (care a
scris în jurul anului 130 d.H.), Prologul anti-marcionit (scris în jurul anului 170 d.H.) şi
Irineu (care a scris în jurul anului 177 d.H. ) – declară că Marcu a scris evanghelia în
Italia, iar unii au identificat în mod concret Roma. Mai mult, niciunul dintre ei nu
sugerează că Marcu şi-ar fi trimis evanghelia bisericii din altă cetate. Acest lucru arată că
a scris bisericilor locale de unde a trăit. Această concluzie este întărită de 1 Petru 5:13,
care-l localizează pe Marcu în Roma, în vremea în care a slujit împreună cu Petru.
Desigur, istoria dovedeşte că Dumnezeu a intenţionat ca Evanghelia lui Marcu să
fie folosită de toată biserica din toate veacurile, la fel ca toate evangheliile. Dar suntem
mai bine pregătiţi să o interpretăm aşa cum a intenţionat el când înţelegem că Marcu a
scris dintr-o profundă preocupare pentru ceea ce se întâmpla cu creştinii italieni şi în
special cu creştinii romani din vremea sa.
Pe lângă mărturia bisericii primare, multe detalii din Evanghelia lui Marcu
sugerează la rândul lor că el a scris bisericilor din Italia şi în special celor din Roma. Vom
menţiona patru detalii care susţin afirmaţia că a scris bisericilor din Italia şi Roma.

Detaliile evangheliei
În primul rând, Marcu le explică cititorilor în câteva rânduri obiceiurile din
Palestina. De exemplu, în Marcu 7:3-4 explică obiceiul fariseilor de a-şi spăla mâinile. O
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asemenea explicaţie sugerează că printre cititori se aflau un mare număr de neevrei care
locuiau în afara Palestinei.
Un al doilea detaliu compatibil cu un public italian sau roman este acela că Marcu
explică expresiile aramaice. Iată, de exemplu, explicaţia oferită cu privire la numele lui
Iacov şi Ioan în Marcu 3:17.
Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus
numele Boanerghes, care tălmăcit înseamnă: „Fiii tunetului” (Marcu
3:17).
Marcu oferă explicaţii asemănătoare în Marcu 5:41, 7:34 şi 15:22, 34.
Palestinienii care vorbeau limba aramaică nu ar fi avut nevoie de aceste explicaţii şi chiar
mulţi evrei din afara Palestinei ar fi cunoscut aramaica şi ebraica de la sinagogă. Aceste
detalii sugerează că Marcu a scris neevreilor din afara Palestinei.
Un al treilea detaliu care sugerează şi mai clar cititori din Italia şi Roma constă în
faptul că Marcu a folosit mai multe cuvinte latineşti decât oricare alt evanghelist,
indicând că o mare parte din cititorii lui înţeleg latina.
În secolul întâi, limba latină nu era vorbită la scară largă în lumea mediteraneană,
ea fiind limitată în special la Italia, patria imperiului roman. De aceea este semnificativ că
Marcu foloseşte cuvinte latineşti de cel puţin 15 ori. De exemplu, în Marcu 12:42,
foloseşte cuvântul latin lepta, cu referire la o monedă mică de cupru. Cu toate că l-a scris
cu litere greceşti, cuvântul este latin şi e puţin probabil să fi fost înţeles de cei ce nu
vorbeau latina.
Al patrulea detaliu care arată plauzibilitatea ideii că Marcu a scris bisericilor din
Italia, şi în special din Roma, este acela că menţionează un om pe nume Ruf.
În Marcu 15:21 ni se spune că cel care a dus crucea lui Isus la Golgota era tatăl lui
Ruf şi Alexandru – doi bărbaţi care nu au niciun rol în Evanghelia lui Marcu. Atunci de
ce i-a menţionat Marcu? Una din cele mai bune explicaţii este că erau cunoscuţi sau chiar
făceau parte din publicul lui Marcu. De fapt, în Romani 16:13 un om pe nume Ruf este
menţionat ca membru al bisericii din Roma. Presupunând că este acelaşi Ruf menţionat
de Marcu, concluzia este că el a scris bisericii din Roma.
Niciunul din aceste detalii nu dovedeşte de sine stătător că Evanghelia lui Marcu a
fost destinată Romei, dar efectul lor cumulativ confirmă mărturia puternică a bisericii
primare. Şi, după cum vom vedea tot în această lecţie, dacă citim evanghelia având în
vedere că cititorii sunt romani putem înţelege mai bine unele dintre accentele specifice
ale lui Marcu pentru a le folosi în viaţa noastră din biserica de azi.
Reţinând cine sunt autorul şi destinatarii iniţiali ai acestei evanghelii, suntem gata
să examinăm un al treilea aspect al contextului Evangheliei lui Marcu, şi anume prilejul
sau circumstanţele scrierii ei.

PRILEJUL
Vom studia două aspecte legate de prilejul scrierii Evangheliei lui Marcu. În
primul rând, vom discuta despre data la care a scris Marcu şi apoi vom examina scopul
scrierii. Să începem prin a aborda data Evangheliei lui Marcu.
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Data
Data la care a fost scrisă Evanghelia lui Marcu nu poate fi stabilită cu precizie
absolută, dar dovezile par să indice în general spre mijlocul către sfârşitul anilor 60 din
secolul întâi.
Martori din vechime, cum ar fi Irineu şi Prologul anti-marcionit, susţin că Marcu
şi-a scris Evanghelia după moartea lui Petru. Petru a fost martirizat, cel mai probabil, în
Roma în timpul persecuţiilor suferite de biserică din partea împăratului roman Nero, după
arderea Romei în anul 64 d.H. Papias pare a spune că Marcu şi-a început lucrarea în timp
ce Petru era încă în viaţă, dar nu exclude posibilitatea ca Petru să fi murit înainte ca
Marcu să termine. Aşa că pare rezonabil să acceptăm că data cea mai veche la care Marcu
şi-a terminat evanghelia a fost undeva în preajma morţii lui Petru din anul 64 d.H.
Data cea mai târzie la care ar fi putut scrie Marcu este greu de stabilit. După cum
am văzut într-o lecţie anterioară, mulţi cercetători cred că Evanghelia lui Marcu a fost
prima evanghelie scrisă şi că atât Matei, cât şi Luca au folosit-o ca referinţă atunci când
şi-au scris evangheliile. De vreme ce niciuna din aceste trei evanghelii nu menţionează
distrugerea Ierusalimului şi a Templului, care a avut loc în anul 70 d.H., mulţi au ajuns la
concluzia că evangheliile lui Matei, Marcu şi Luca au fost scrise înainte de acea perioadă.
Şi, dacă Matei şi Luca au primit şi au folosit Evanghelia lui Marcu înainte de a-şi termina
propriile lucrări, putem spune că Marcu a fost finalizată chiar înainte de anul 70 d.H. – cu
certitudine până în 69 d.H. şi probabil chiar în 67 d.H., ceea ce le-ar fi dat mai mult timp
lui Matei şi Luca să cunoască Evanghelia lui Marcu înainte de a o scrie pe a lor.
Reţinând data la care a fost scrisă Evanghelia lui Marcu, să discutăm despre
scopul scrierii acesteia.

Scopul
Într-un fel, Marcu şi toate celelalte evanghelii au un scop comun: acela de a păstra
înregistrări istorice adevărate ale vieţii şi învăţăturilor lui Isus. Începând cu anul 50 d.H.,
tot mai mulţi apostoli şi martori oculari ai vieţii, morţii şi învierii lui Isus mureau. Aşa că
a apărut o nevoie din ce în ce mai mare de a le păstra declaraţia şi mărturia. După cum
menţionează Eusebiu şi alţi scriitori din biserica primară, unul din scopurile lui Marcu a
fost acela de a păstra mărturia lui Petru cu privire la lucrarea lui Isus.
Dar acesta nu a fost unicul scop al lui Marcu. La fel ca ceilalţi evanghelişti,
Marcu nu a vrut doar ca cititorii săi să afle despre Isus, ci şi să tragă învăţăminte din viaţa
Lui, pe care să le poată aplica în viaţă. Dar cum era viaţa lor?
Perioada anilor 60 d.H. a fost foarte grea pentru creştinii din Roma.
Trebuie să ne amintim că până atunci, conform legii romane, dacă
erai evreu făceai parte dintr-o religie recunoscută, adică religio licita,
o religie acceptată. Aşa că creştinii evrei nu sufereau mari persecuţii
deoarece romanii se gândeau că fac parte din iudaism. Ce s-a
întâmplat însă când autorităţile romane au înţeles că această nouă
religie pare să includă şi neevreii şi este destul de diferită de iudaism?
Dintr-o dată nu mai era o religie sigură sau acceptată, iar autorităţile
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romane au început s-o trateze cu destulă reticenţă. Tocmai asta începe
să se întâmple în Roma la începutul anilor 60 d.H. În anul 59 Nero o
ia puţin razna, iar primii cinci ani ai domniei sale sunt destul de buni,
dar după aceea şi până la moartea lui din anul 68, devine din ce în ce
mai imprevizibil. Apoi, în jurul anului 60 d.H., la Roma soseşte Pavel,
care e gata să moară pentru Hristos şi să arate că această nouă religie
este pentru toţi, inclusiv împăratul Nero. Este posibil ca, luând
contact cu creştinismul, Nero să realizeze că această religie nu-i place.
El era conducătorul şi acum au venit aceşti creştini care proclamau că
„Isus este Domnul.” Ca urmare, când în Roma izbucneşte un mare
incendiu, la 18 iulie 64 d.H., iar Nero este socotit vinovat, el dă vina pe
această nouă grupare, această nouă sectă numită creştini, iar ceea ce
urmează este tragic.
─ Dr. Peter Walker
În perioada probabilă a scrierii lui Marcu, biserica din Roma era persecutată de
împăratul Nero, care a domnit între 54-68 d.H. El este faimos pentru că a dat vina pe
creştini pentru incendiul din Roma din anul 64 d.H. şi pentru că i-a pedepsit în chip
cumplit.
Sub domnia lui Nero, Roma a persecutat biserica cu brutalitate. La
început, Roma a fost înfiinţată ca republică. Mai târziu, după
asasinarea lui Iuliu Cezar, August a ocupat Roma cu armata şi a
dizolvat senatul. Astfel, republica romană a devenit imperiul roman şi
August a devenit primul împărat. Asta a marcat începutul istoriei
brutalităţii romane. De fapt, Nero nu a fost cel mai rău în ceea ce
priveşte persecuţia creştinilor. Alţi împăraţi au atacat creştinismul cu
şi mai multă violenţă şi mulţi creştini au suferit şi au fost ucişi, fiind
pironiţi pe cruce sau arşi de vii, conform scrierilor istorice. În biserica
primară au existat mulţi martiri care, prin moartea lor, au dat
mărturie cu privire la mila şi dreptatea lui Dumnezeu.
─ Dr. Stephen Chan
Viaţa era grea din multe puncte de vedere pentru creştinii din Roma şi din jurul ei
în aceea perioadă. Şi, după cum vom vedea, Marcu şi-a scris evanghelia pentru a sluji
nevoilor lor din acea situaţie. Deşi scopul lui poate fi descris în multe feluri, în această
lecţie ne vom concentra pe ideea că şi-a scris evanghelia pentru a-i întări pe creştinii
persecutaţi din Roma.
Evanghelia lui Marcu arată clar că, oricare ar fi fost dificultăţile şi ispitele cu care
se confruntau când sufereau pentru Hristos, creştinii romani puteau fi siguri că şi Isus Se
confruntase cu ele. Fusese condamnat pe nedrept de un tribunal roman, fusese bătut de
soldaţii romani şi fusese răstignit pe o cruce romană. Dar, prin suferinţa Lui, Isus ieşise
biruitor. Iar Marcu vrea să-şi asigure cititorii că, dacă Îl urmează cu credincioşie pe Isus,
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şi ei vor fi biruitori. Da, vor suferi, dar suferinţa lor va fi calea spre slavă, la fel cum
fusese şi pentru Isus.
După ce am studiat contextul Evangheliei după Marcu, să trecem la structura şi
conţinutul acesteia.

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL
Evanghelia lui Marcu se poate împărţi în cinci secţiuni principale. În prima,
Marcu îşi începe evanghelia cu un anunţ destul de scurt că Isus este Mesia, în 1:1-3. A
doua este o lungă secţiune narativă care descrie puterea lui Mesia, în 1:14-8:26. A treia
este o parte scurtă, dar esenţială, care prezintă afirmaţia apostolilor privitoare la Mesia, în
8:27-30. A patra, o altă secţiune narativă lungă, prezintă suferinţa lui Mesia, în 8:3115:47. Iar a cincea este o scurtă concluzie care prezintă biruinţa lui Mesia, în 16:1-8.
Vom analiza mai aprofundat fiecare din aceste secţiuni, începând cu vestirea lui Mesia.

VESTIREA LUI MESIA
Iată cum începe evanghelia în Marcu 1:1:
Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu (Marcu
1:1).
Când Marcu Îl numeşte pe Isus „Hristos,” foloseşte traducerea grecească a cuvântului
ebraic Mesia. La fel, expresia „Fiul lui Dumnezeu” este un alt indiciu că Isus este Mesia
trimis de Dumnezeu.
În Vechiul Testament şi în teologia iudaică contemporană, Mesia trebuia să fie
urmaşul împăratului David, care avea să redea tronul împărătesc lui Israel şi să
transforme naţiunea în împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.
Această declaraţie de început este urmată de o scurtă descriere a botezului lui Isus
de către Ioan Botezătorul, în Marcu 1:2-11. La sfârşitul botezului lui Isus, Duhul Sfânt
coboară peste El şi vocea lui Dumnezeu Tatăl se aude din cer, declarând că Isus este Fiul
Lui preaiubit. Astfel, atât Duhul Sfânt, cât şi Tatăl confirmă că Isus e într-adevăr mult
aşteptatul Mesia.
Este foarte interesant să ne gândim la ce credeau evreii din vremea lui
Isus privind venirea lui Mesia. De fapt, existau tot felul de păreri.
Avem nişte documente din Sulurile de la Marea Moartă care arată că
unii credeau că vor veni doi mesia: un mesia preoţesc şi un mesia
împărătesc. Dar aşteptarea majorităţii era aceea că Mesia va fi fiul lui
David, va aduce pace din punct de vedere politic şi îi va alunga pe
romani. Cred că cercurile religioase conducătoare credeau că
împărăţia avea să vină dacă Israelul ţinea legea. În această privinţă,
L-au văzut pe Isus ca o ameninţare, deoarece El nu părea a promova
ascultarea de lege, ci încălcarea ei, cel puţin din punctul lor de vedere.
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El nu avea aparatul politic la care se aşteptau şi nici în ceea ce
priveşte legea nu a făcut ce se aşteptau. Ca urmare, erau scandalizaţi.
Cred că, la o adică, L-au privit pe Isus prin prisma textului din
Deuteronomul 13, unul care făcea semne şi minuni, dar care în
realitate era un profet fals şi trebuia pedepsit cu moartea.
─ Dr. Thomas Schreiner
Însă Isus nu a fost genul de Mesia aşteptat de mulţi. În general, evreii din primul
secol considerau că Mesia va veni mărşăluind în Israel şi va prelua conducerea. Dar din
Marcu 1:12-13 aflăm că, imediat după botez, Duhul Sfânt Îl trimite pe Isus în pustiu
pentru a fi ispitit de Satan. El va ieşi triumfător în final, dar, conform planului lui
Dumnezeu, drumul Său spre biruinţă va fi presărat cu multe greutăţi.
După vestirea că Isus e Mesia, Marcu descrie puterea lui Mesia în Marcu 1:148:26.

PUTEREA LUI MESIA
În această secţiune a naraţiunii lui Marcu, Isus începe să-Şi arate puterea şi
autoritatea de Mesia. Mari mulţimi se adunau să vadă şi să beneficieze de această lucrare,
dar nu-şi dădeau seama că puterea Lui dovedeşte că El este Hristosul. De fapt, nimeni nuL numeşte astfel în toată această secţiune şi chiar Isus păstrează tăcerea cu privire la
propria identitate şi îi îndeamnă şi pe alţii să nu spună nimic.
Desigur, primii cititori din publicul roman al lui Marcu erau creştini, aşa că ştiau
deja că Isus e Mesia. Dar strategia lui Marcu din această porţiune a naraţiunii le permite
să simtă tensiunea mulţimilor din jurul lui Isus, care se întrebau probabil cine e acest om
puternic şi de ce venise.
Din păcate, criticii socotesc adesea tăcerea lui Isus ca un indiciu al faptului că El
nu era conştient de rolul Său mesianic la începutul lucrării. Dar, după cum am văzut în
Marcu 1:11, chiar Dumnezeu proclamă rolul de Mesia al lui Isus la botez. Ştiind asta, e
mult mai bine să înţelegem tăcerea lui Isus ca fiind de natură strategică. El avea de atins
un scop şi ştia că, cu cât se strângeau mai mulţi oameni în jurul Lui, cu atât acel scop
avea să fie mai stânjenit.
Naraţiunea care descrie puterea lui Mesia poate fi împărţită în patru părţi. În
prima, Marcu ne oferă o introducere care stabileşte tonul întregii istorisiri. În a doua se
concentrează pe lucrarea localizată din preajma oraşului Capernaum. În a treia arată că
lucrarea lui Isus s-a extins în restul Galileei şi în a patra scrie că Isus a trecut în cele din
urmă dincolo de Galileea, chiar în zone predominant neevreieşti. Vom analiza fiecare din
aceste patru secţiuni, începând cu introducerea din Marcu 1:14-15.

Introducere
Iată cum rezumă Marcu mesajul lui Isus în Marcu 1:15:
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El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este
aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Marcu 1:15).
Marcu arată că obiectivul principal al lui Isus în Galileea era de a predica
evanghelia sau vestea bună că împărăţia lui Dumnezeu este aproape şi că binecuvântările
ei sunt oferite tuturor celor care se pocăiesc şi cred.
Pe parcursul relatării despre puterea lui Mesia, Marcu se axează pe lucrarea lui
Isus din Galileea şi din jurul ei, începând de lângă Capernaum şi de acolo mai departe.
Comparând scrierea lui Marcu cu celelalte evanghelii, se pare că Marcu omite situaţiile în
care Isus a slujit în alte locuri. Aceste omisiuni indică faptul că scopul lui Marcu era de a
povesti activităţile şi strategia lui Isus din regiunea Galileei şi nu de a consemna detaliat
toate călătoriile Sale.
După introducere, Marcu descrie lucrarea lui Isus de lângă Capernaum, în
Galileea, în Marcu 1:16-3:6.

Lângă Capernaum
Marcu începe prin a relata că Isus Şi-a chemat primii ucenici (Marcu 1:16-20). În
această secţiune vedem că oamenii I-au răspuns printr-o ascultare radicală. El le-a spus
să-L urmeze, iar ei au lăsat ce făceau şi I-au devenit ucenici.
Apoi Isus proclamă evanghelia în Capernaum, dând învăţătură şi înfăptuind
minuni, după cum citim în Marcu 1:21-34.
În această perioadă, faima lui Isus a început să se răspândească în întreaga
Galilee, lucru care a continuat să se întâmple pe parcursul întregii lucrări. Datorită faimei
Sale tot mai mari, mulţimile au început să se adune în jurul Lui, stânjenindu-I adesea
abilitatea de a proclama şi a demonstra evanghelia. Ca urmare, a început să le spună
altora să nu-L promoveze ca Mesia.
Isus a plecat apoi din Capernaum şi a început să dea învăţătură şi să înfăptuiască
minuni în satele învecinate, după cum vedem în Marcu 1:35-45. A trecut în satele vecine
pentru a răspândi evanghelia prin învăţătură şi minuni, dar a făcut asta şi pentru a scăpa
de mulţimile din Capernaum, care-L împiedicau să slujească nestingherit. Aşa cum mai
făcuse, i-a încurajat pe cei pe care-i întâlnea să nu ducă mai departe vestea despre El.
Apoi Marcu scrie că Isus S-a întors în Capernaum, unde a avut conflicte cu
conducătorii evrei, după cum citim în 2:1-3:6.
Această parte din Evanghelia lui Marcu dezbate subiecte precum autoritatea lui
Isus de a ierta păcatul, justificarea Lui de a sluji păcătoşilor şi învăţăturile Sale cu privire
la sabat. Dar prezintă şi o altă consecinţă a faimei Sale tot mai mari: defăimătorii lui Isus
încep să crească numeric şi în virulenţa cu care I se opun. De altfel, această secţiune se
termină cu prefigurarea morţii lui Isus. În Marcu 3:6, autorul scrie că opozanţii lui Isus
erau atât de mânioşi, încât mulţi din ei au început să-I pună la cale moartea.
Isus nu a fost acceptat din cauza propovăduirii şi a minunilor Sale.
Când citim Noul Testament, ne întrebăm: Oare de ce nu L-au
acceptat? Oare de ce nu I-au văzut puterea? Oare de ce nu I-au auzit
învăţătura? Mai mulţi factori au dus la respingerea învăţăturii lui
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Isus. Unul a fost acela că conţinutul său nu corespundea aşteptărilor
lor. Ei aşteptau o împărăţie pe acest pământ, iar Isus vorbea despre o
împărăţie care vine în inimă şi transformă viaţa oamenilor, domnia
lui Dumnezeu în inima lor. Au respins-o şi din cauză că atingea inima.
Şi fireşte că ura faţă de minunile Sale era aşa de mare deoarece
duşmanii lui Hristos, care nu erau de acord cu învăţătura Sa, ştiau că
minunile Îi confirmă într-un fel spusele. Inima căzută nu acceptă în
mod natural sau cu uşurinţă învăţătura lui Dumnezeu, iar lucrarea lui
Hristos este exemplul evident în acest sens, deoarece aici Dumnezeu
este printre oameni şi totuşi oamenii Îl resping.
─ Dr. Jeff Lowman
Adesea venim la Dumnezeu cu planurile noastre. Avem propriile
aşteptări cu privire la cum ar trebui să fie şi cum ar trebui să lucreze.
Când El ne sfidează planurile şi aşteptările, în general nu privim cu
îngăduinţă lucrul acesta. Astfel, oamenii Îl urăsc pe Isus atunci când
predică o împărăţie care nu corespunde împărăţiei ideale închipuită
de ei. Vine ca un Mesia care nu corespunde ideilor lor preconcepute.
Drept urmare, El le dă peste cap aşteptările. Şi asta nu ne place.
Uneori Isus a fost urât deoarece a venit cu un plan foarte diferit de cel
al conducătorilor religioşi. A venit vestind o împărăţie care avea să
dea la o parte genul de putere, importanţă, autoritate şi prestigiu pe
care îl aveau prin rolurile lor religioase, iar ei nu doreau să aibă nimic
de-a face cu asta. Oricând venim la Dumnezeu cu propriile planuri, ne
opunem Lui, nu venim la El cu inima smerită şi receptivă, având
încredere în El orice ne pune în cale.
─ Dr. K. Erik Thoennes
După ce am studiat lucrarea lui Isus din apropierea oraşului Capernaum, să vedem
cum Şi-a extins lucrarea în toată Galileea, în Marcu 3:7-6:13.

Galileea
În această etapă, Isus predică şi demonstrează apropierea împărăţiei lui Dumnezeu
în alte zone, plecând din Capernaum în regiunea din jur. Predicând pocăinţa şi credinţa în
aceste zone, continuă să atragă mulţimile şi să creeze o mare opoziţie.
Această secţiune începe cu retragerea lui Isus din mijlocul mulţimilor (Marcu 3:712).
Acest paragraf dă tonul întregii secţiuni, subliniind că faima lui Isus se răspândea
peste tot, în ciuda încercărilor Sale de a o limita. Mulţimile care se adunau în jurul Lui Îi
îngreunau lucrarea de slujire. Acesta pare a fi unul din motivele pentru care Isus Şi-a
extins lucrarea în alte zone din Galileea.
Următoarea secţiune a acestei naraţiuni prezintă numirea a doisprezece dintre cei
care-L urmau pentru a fi ucenici speciali, după cum citim în Marcu 3:13-19.
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Isus i-a ales pe aceşti doisprezece ucenici pentru a-L ajuta în predicarea
Evangheliei şi în făptuirea de minuni, dar Marcu le aminteşte cititorilor că unul dintre ei
urma să-L vândă. Opoziţia faţă de Isus nu va veni doar din partea duşmanilor, ci chiar şi
din partea celor mai apropiaţi.
După aceea, Marcu scrie despre împotrivirea întâmpinată de Isus din partea
învăţătorilor legii şi din partea propriei familii, după cum vedem în Marcu 3:20-35.
Această naraţiune arată că, în timp ce proclama evanghelia împărăţiei cu putere
miraculoasă, Isus a întâmpinat împotrivire din toate părţile. În loc să-L primească drept
Mesia, învăţătorii legii considerau că e posedat de diavol, iar familia Lui credea că Şi-a
pierdut minţile.
După aceea, Isus proclamă evanghelia prin pilde despre împărăţia lui Dumnezeu,
în Marcu 4:1-34.
Isus avea obiceiul să vorbească în pilde când era înconjurat de necredincioşi.
Făcea asta pentru a descoperi împărăţia lui Dumnezeu celor care credeau şi a o ascunde
de cei care nu credeau. Aşa cum le spune ucenicilor în Marcu 4:11-12:
„Vouă”, le-a zis El, „v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui
Dumnezeu; dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate
lucrurile sunt înfăţişate în pilde; pentru ca, „măcar că privesc, să
privească şi să nu vadă, şi măcar că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca
nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele” (Marcu
4:11-12).
Din păcate, pildele Lui creau uneori confuzie şi între ucenici. Când se întâmpla asta, Isus
le explica înţelesul în particular, pentru Se asigura că au priceput.
Învăţătura principală a pildelor din această secţiune a naraţiunii este că Dumnezeu
va aduce împărăţia în plinătatea ei doar după un lung proces de creştere lentă prin
răspândirea evangheliei. Isus aducea împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, dar o făcea întrun mod prelungit, care cerea deseori celor care-L urmau să fie puşi în faţă cu suferinţa şi
împotrivirea, la fel ca El.
Relatarea pildelor lui Isus este urmată de câteva demonstraţii ale puterii Sale, în
Marcu 4:35-5:43.
Aici, Marcu scrie că Isus a stăpânit vremea, a scos demoni, a vindecat boli şi a
înviat morţi. În fiecare dintre aceste relatări, oamenii erau îngroziţi în faţa pericolului,
dar, după ce Isus îi salva în mod miraculos, groaza lor creştea pentru că nu înţelegeau
cine e cu adevărat acest om plin de putere.
Ucenicii lui Isus arată uneori teamă când Îl vad făcând lucruri ieşite
din comun, când face minuni extraordinare. Ei arată teamă când
Dumnezeu lucrează. De exemplu, în Marcu 4 ucenicii se află în
mijlocul unei mari furtuni pe mare, valurile intră în barcă şi se pare
că barca se va scufunda; iar Isus doarme cu capul pe pernă. Aşa că Îl
trezesc, în speranţa că îi va ajuta să salveze barca, şi Îi spun:
„Stăpâne, nu Îţi pasă că ne înecăm?” Isus Se ridică şi ceartă vântul şi
valurile. Astfel ei sunt salvaţi. Furtuna îi speriase, dar acum Marcu ne
spune că erau plini de o mare teamă. De ce se mai temeau? Furtuna
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nu mai era, valurile se liniştiseră. Se tem pentru că ştiu că singura
persoană care poate linişti vântul şi valurile este Cel care le-a creat:
Dumnezeu. Înţeleg că sunt în barcă cu Dumnezeu, care tocmai
potolise vântul şi valurile. Acest lucru trezeşte frica în ei, pentru că nu
cred că ştiau ce fel de Dumnezeu este Acesta. Sunt supăraţi şi încă nu
cunosc caracterul lui Isus.
─ Dr. Frank Thielman
După aceste manifestări ale puterii, Marcu scrie despre opoziţia cu care S-a
confruntat Isus în oraşul natal, Nazaret, în Marcu 6:1-6. Această naraţiune accentuează
din nou faptul că mulţi I se împotriveau în acea perioadă a lucrării Sale. Chiar în timp ce
evanghelia Sa se răspândea cu putere, iar numărul celor care Îl urmau creştea, cei din
oraşul Său L-au respins şi pe El şi evanghelia.
În cele din urmă, lucrarea lui Isus din Galileea se încheie cu trimiterea celor
doisprezece, în Marcu 6:7-13. Isus îi trimite pe cei doisprezece ucenici să predice
evanghelia împărăţiei şi să înfăptuiască minuni în toata Palestina. Dar îi avertizează că,
atunci când vor vesti evanghelia pocăinţei şi credinţei, oamenii le vor răspunde la fel cum
I-au răspuns şi Lui. Unii îi vor accepta, dar alţii îi vor respinge. Isus a spus mereu că
împărăţia lui Dumnezeu va continua să crească în ciuda împotrivirilor.
După ce scrie despre lucrarea evanghelistică a lui Isus de lângă Capernaum şi din
Galileea, Marcu îşi îndreaptă atenţia asupra puterii lui Mesia din lucrarea lui Isus din
afara Galileei, în Marcu 6:14-8:26.

În afara Galileei
În relatarea lucrării lui Isus din afara Galileei, Marcu continuă să sublinieze o
parte din temele deja discutate. El scrie despre răspândirea impresionantă a proclamării
împărăţiei, despre reacţia mulţimilor entuziaste şi numărul tot mai mare al oponenţilor lui
Isus.
Însă începe să-i privească pe ucenici dintr-o altă perspectivă. Evidenţiază cum i-a
pregătit Isus pentru vremurile grele ce aveau să vină. Şi atrage atenţia asupra faptului că
de multe ori ei I-au înţeles greşit învăţătura şi nu au reuşit să-şi îndeplinească
angajamentele faţă de El.
Descrierea pe care o face Marcu lucrării din afara Galileei începe cu accentuarea
creşterii faimei lui Isus, în Marcu 6:14-29.
Înainte, când El Îşi limitase lucrarea la zona din jurul Capernaumului, faima Lui
se răspândise în toată Galileea. Acum faima continua să meargă înaintea Lui. Deşi Isus
era în zonele limitrofe ale Galileei, faima Sa se răspândea în întreaga Palestină, ajungând
chiar la împăratul Irod. Marcu foloseşte această ocazie şi pentru a aborda un aspect legat
de identitatea lui Isus. Mai precis, arată că Isus nu putea fi Ioan Botezătorul, din moment
ce Irod îl omorâse.
Mai departe, Marcu descrie câteva minuni, în 6:30-56. Această secţiune începe cu
încercarea lui Isus de a ieşi din mijlocul mulţimii, dar apoi descrie câteva lucrări ale
puterii care arată de ce se adunaseră mulţimile. Isus Şi-a arătat puterea hrănind mulţimi
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de 5000 de oameni şi 4000 de oameni, mergând pe apa Mării Galileei şi vindecând orbii
şi surzii. Minunile înfăptuite de El arătau incontestabila stăpânire pe care o avea asupra
întregii creaţii. Datorită acestor minuni pline de putere, mulţimile Îl urmau oriunde Se
ducea. Uneori I-o luau chiar înainte.
După ce scrie despre minunile lui Isus, Marcu aminteşte împotrivirea continuă din
partea fariseilor, în 7:1-23. Isus şi fariseii s-au contrazis asupra modului în care trebuia
ţinută Legea Vechiului Testament, asupra valorii tradiţiilor şi asupra naturii sfinţeniei.
Prin urmare, tensiunea dintre Isus şi partidele evreieşti influente a crescut.
În fine, Marcu descrie un alt număr de minuni în 7:24-8:26. Această secţiune
începe şi se sfârşeşte cu afirmaţii despre încercarea lui Isus de a evita şi chiar a împiedica
mulţimile. Între aceste afirmaţii, spune că Isus a înfăptuit multe minuni, atât printre evrei,
cât şi printre neevrei. Scrie chiar şi că unii neevrei au crezut în El.
În mijlocul acestei liste cu minuni, Marcu atrage atenţia asupra deficienţelor
ucenicilor lui Isus. La începutul lucrării Sale, ucenicii nu reuşiseră să înţeleagă pilda
semănătorului, după cum vedem în Marcu 4:13. Iar în acest moment ei tot nu erau în stare
să-I înţeleagă unele învăţături, motiv pentru care Isus îi înfruntă direct, după cum citim în
Marcu 8:14-17:
Ucenicii uitaseră să ia pâini; cu ei în corabie n-aveau decât o pâine.
Isus le dădea în grijă şi le zicea: „Luaţi seama, să vă păziţi bine de
aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod!” Ucenicii se gândeau şi ziceau
între ei: „Fiindcă n-avem pâini.” Isus a înţeles lucrul acesta şi le-a zis:
„Pentru ce vă gândiţi că n-aveţi pâini? Tot nu pricepeţi şi tot nu
înţelegeţi? Aveţi inimă împietrită?” (Marcu 8:14-17).
Isus vorbea despre stricăciunea spirituală, dar ucenicii credeau că vorbeşte despre pâinea
pentru trup. Este uşor de observat de ce era Isus supărat pe ei.
Pe parcursul prezentării puterii mesianice a lui Isus, minunile şi învăţăturile Lui
confirmă că El e cu adevărat Hristosul. Atunci de ce I se împotriveau atât de mulţi? De ce
Îl respingeau? De ce chiar şi ucenicilor Lui le-a fost atât de greu să-L înţeleagă şi să-L
urmeze? În mare parte pentru că Isus nu era genul de Mesia aşteptat de ei. În loc să aducă
supremaţie politică, cum se aşteptau ei, El Îşi folosea puterea pentru a predica evanghelia
şi a sluji nevoilor altora.
Dovezile din primul secol sugerează că evreii căutau în mod special un
Mesia politic şi militar, care să instaureze împărăţia lui Dumnezeu,
să-i învingă şi să-i alunge pe romani şi să instaureze împărăţia lui
Dumnezeu în Ierusalim, ca centru. În această privinţă erau foarte
naţionalişti. Isus nu dădea semne că avea să împlinească această
aşteptare naţionalistă, ci avea o viziune mult mai largă. Nu-i avea în
vedere pe romani, ci întreaga creaţie. Creaţia era într-o stare
decăzută, iar El venise pentru a repara această cădere, pentru a
instaura – încă o dată – împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Acea
împărăţie însemna înfrângerea păcatului, înfrângerea lui Satan,
înfrângerea morţii. Isus privea la ceva mult mai măreţ decât o simplă
victorie politică, o simplă victorie militară.
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─ Dr. Mark Strauss
Poporul evreu a aşteptat cam cinci sau şase sute de ani pe cineva care
să restabilească împărăţia lui Israel, timp în care nu a avut nici
împărat şi nici independenţă. Aşa că în Palestina primului secol exista
o mare tensiune, iar când vine Isus proclamând împărăţia şi dând de
înţeles că El este Mesia, ei sunt curioşi să vadă ce are de spus. Oare la
ce se aşteptau? Probabil că se aşteptau la cineva care să restaureze
templul; existau dubii că templul – reconstruit de împăratul păgân
Irod cel Mare – era cel dorit de Dumnezeu. Dar, mai mult decât atât,
doreau cu înfocare ca Dumnezeu să-l răscumpere pe Israel, să-Şi
împlinească promisiunile făcute în Vechiul Testament. Unde urma săŞi împlinească Dumnezeu promisiunile? Deci asta aşteptau în mod
special, însă probabil că voiau să spună: Suntem sub aici, ocupaţia
romană, sigur că dacă Dumnezeu Îşi va împlini promisiunile ne va
scăpa de romani. Probabil că aşteptau independenţa politică. În Noul
Testament Îl vedem pe Isus susţinând că El este Mesia, că El este cel
care va restaura Templul – că El va fi, de fapt, adevăratul templu – şi
că tot El va fi acela care va aduce împărăţia, dar nu va fi o împărăţie
evreiască independentă. Vestea consta în faptul că Împăratul Isus
Hristos este Domn peste întreaga lume. E oarecum diferit de
aşteptările lor, dar e o împlinire mai profundă a făgăduinţelor făcute.
─ Dr. Peter Walker
Cititorii iniţiali ai lui Marcu trăiau probabil aceeaşi tensiune simţită de cei
doisprezece ucenici în ceea ce priveşte genul de Mesia care e Isus. Biserica din Roma
fusese plantată într-o vreme când creştinismul era bine primit. Şi, ca mare parte a bisericii
primare, probabil că se aşteptau ca Isus să Se întoarcă destul repede pentru a-Şi desăvârşi
împărăţia pe pământ. Dar, în loc de aşa ceva, trecerea anilor a adus o îngrozitoare
suferinţă şi persecuţie sub domnia lui Nero. Aşa că Marcu arată clar că Isus va fi mereu
Mesia cel puternic, chiar dacă nu face întotdeauna ceea ce aşteaptă cei care-L urmează.
Şi, întrucât este Mesia cel puternic, credincioşii pot avea încredere că, la momentul
potrivit, El Îşi va desăvârşi victorios împărăţia, aşa cum a promis. Între timp, El tot e
Domn şi ne poate susţine în toate problemele prin care trecem.
După lunga naraţiune în care Marcu descrie puterea lui Mesia, ajungem la a treia
secţiune majoră a evangheliei sale: un scurt episod care prezintă afirmaţia apostolilor că
Isus e Mesia, în capitolul 8:27-30.

AFIRMAŢIA APOSTOLILOR CĂ ISUS E MESIA
Aceasta e celebra scenă de pe drumul către Cezareea lui Filip, în care Isus îi face
pe ucenici să mărturisească că este Hristosul. Aproape orice comentator al lui Marcu este
de acord că aceasta reprezintă punctul central al Evangheliei lui Marcu.
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În primul verset al evangheliei, Marcu scrie, „Începutul Evangheliei lui Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu.” Isus e „Hristosul,” Mesia. Dar, după acest verset, termenul
de „Hristos” nu mai apăruse nicăieri în evanghelie. Marcu nu vorbise despre Isus ca
Hristos. Nu spusese că ucenicii L-ar fi numit astfel sau că martorii oculari ar fi făcut
speculaţii că e Hristosul şi nici chiar demonii nu folosiseră termenul de Hristos.
De fapt, aproape toţi cei care încercaseră să-L identifice pe Isus dăduseră greş.
Credeau că e un simplu făcător de minuni, sau un profet, sau Ioan Botezătorul, sau un
lunatic sau chiar un demonizat posedat de Belzebut. Dar în acest moment Isus decide că e
timpul să-i facă pe ucenici să recunoască cine e cu adevărat. Iată dialogul lor din Marcu
8:27-29:
Pe drum le-a pus următoarea întrebare: „Cine zic oamenii că sunt
Eu?” Ei I-au răspuns: „Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: unul din
proroci.” „Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceţi că sunt Eu?” „Tu eşti
Hristosul!”, I-a răspuns Petru (Marcu 8:27-29).
După opt capitole de dovezi, apostolii îşi afirmă în sfârşit convingerea că Isus e Hristosul,
Mesia, Cel care aduce împărăţia lui Dumnezeu.
După afirmaţia lor că El e Mesia, a patra secţiune majoră a Evangheliei lui Marcu
tratează suferinţa lui Mesia. Această secţiune se extinde de la 8:31-15:47.
În prima jumătate a evangheliei, Marcu s-a concentrat pe modul în care lucrarea
plină de putere a lui Isus a dus la afirmaţia glorioasă că El este Hristosul. De acum încolo,
Marcu începe să accentueze un alt aspect al lucrării mesianice a lui Isus: suferinţa şi
moartea Sa în Ierusalim.

MESIA PĂTIMITOR
Relatarea lui Marcu despre suferinţa lui Mesia se împarte în trei secţiuni
principale: pregătirea ucenicilor cu privire la suferinţa şi moartea Sa, confruntarea cu
liderii evrei din Ierusalim, care duce la suferinţa şi moartea Sa şi, în final, suferinţa şi
moartea propriu-zise. Vom studia fiecare dintre aceste secţiuni, începând cu pregătirea
din Marcu 8:31-10:52.

Pregătirea
Materialul care descrie pregătirea ucenicilor poate fi împărţit în trei părţi, fiecare
dintre ele începând cu prevestirea suferinţei, morţii şi învierii Sale. Prima parte se
concentrează pe Isus ca Domn al împărăţiei, în Marcu 8:31-9:29.
Marcu începe cu o comunicare a neaşteptatei strategii a lui Isus pentru aducerea
împărăţiei glorioase a lui Dumnezeu pe pământ – suferinţa, moartea şi învierea Lui –
explicate în Marcu 8:31-9:1.
În toată această secţiune, Isus vorbeşte despre suferinţa Sa şi-i avertizează pe
ucenici că şi ei vor avea de suferit când Îi vor continua lucrarea.
Apoi Marcu atrage atenţia asupra autorităţii unice a lui Isus, relatând în Marcu
9:2-13 evenimentul cunoscut drept Schimbarea la faţă. Cu această ocazie, slava lui Isus le
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este arătată vizibil lui Petru, Iacov şi Ioan. Moise şi Ilie apar alături de El, indicând că El
a confirmat şi a continuat învăţăturile Legii şi ale Profeţilor din Vechiul Testament. Dar
Dumnezeu porunceşte ucenicilor să-L cinstească pe Isus şi să asculte de El chiar mai
presus de Moise şi Ilie. Acest eveniment i-a pregătit pe ucenici, amintindu-le să-I rămână
loiali lui Isus mai presus de toţi ceilalţi şi arătându-le că loialitatea faţă de El e cea mai
pură formă de loialitate faţă de Dumnezeu şi de revelaţia Sa din Vechiului Testament.
În cele din urmă, Marcu se concentrează asupra puterii unice a lui Isus, arătându-I
abilitatea de a stăpâni demonii, în Marcu 9:14-29. Ucenicii lui Isus nu au putut exorciza
un demon deosebit de dificil, iar El i-a învăţat că astfel de demoni pot fi exorcizaţi numai
prin rugăciune. Dar Isus a putut scoate demonul printr-o simplă poruncă. Astfel, El şi-a
demonstrat superioritatea asupra tuturor şi i-a asigurat pe ucenici că are puterea nelimitată
de a-Şi împlini voia. Indiferent de îndoielile şi temerile pe care aveau să le simtă când El
era omorât, puterea Sa ar fi trebuit să-i încurajeze să stea tari în credinţa în El.
A doua parte a relatării lui Marcu privitoare la pregătirea lui Isus pentru suferinţă,
moarte şi înviere vorbeşte despre valorile împărăţiei lui Dumnezeu şi se găseşte în Marcu
9:30-10:31.
La fel ca celelalte părţi legate de pregătirea lui Isus pentru Ierusalim, şi aceasta
începe prin anunţarea suferinţei, morţii şi învierii Sale. Asta ne ajută să vedem că Marcu
continuă să evidenţieze pregătirea ucenicilor în vederea acestor evenimente. După acest
anunţ, Isus continuă să-Şi pregătească ucenicii, explicându-le că Dumnezeu nu judecă
lucrurile la fel ca oamenii. Prin urmare, indiferent ce sufereau sau ce lucruri ciudate se
întâmplau, ei nu trebuiau să judece lucrurile în felul lumii, ci trebuiau să fie liniştiţi că
Dumnezeu foloseşte acele evenimente pentru a-Şi aduce împărăţia şi a-L slăvi pe Isus.
După prevestirea din Marcu 9:30-31, evanghelistul redă învăţăturile lui Isus
referitoare la valorile împărăţiei. În această parte, El arată cum intuiţiile lumeşti intră în
conflict cu adevărul lui Dumnezeu în cinci domenii ale vieţii.
Mai întâi, El vorbeşte despre cinste în Marcu 9:32-42, arătând că cei care sunt cei
mai cinstiţi în împărăţia lui Dumnezeu sunt cei care sunt cinstiţi cel mai puţin în această
viaţă.
Apoi, vorbeşte despre valoare în Marcu 9:43-50. În mod concret, Îşi învaţă
ucenicii să renunţe la orice îi împiedică să urmărească obiectivele împărăţiei lui
Dumnezeu, indiferent cât de valoroase pot părea acele lucruri în această viaţă.
În al treilea rând, vorbeşte despre căsătorie, în Marcu 10:1-12. El vrea să spună că
mariajul şi divorţul ar trebui evaluate, în ultimă instanţă, potrivit legii lui Dumnezeu, nu
potrivit legii omeneşti – chiar dacă cea din urmă e aparent mai corectă.
În al patrulea rând, El vorbeşte iarăşi despre copii în Marcu 10:13-16. În ciuda
celor spuse de El înainte, ucenicii încă îi împiedicau pe copii să vină la El. Ca răspuns,
Isus le reaminteşte că Dumnezeu deja dăduse împărăţia acestor copii, aşa că, refuzând
copiii, ucenicii I se împotriveau lui Dumnezeu.
În fine, Isus vorbeşte despre bogăţie în Marcu 10:17-31. Este binecunoscuta
relatare despre tânărul bogat care rămâne consternat când Isus îi spune că ataşamentul
faţă de bani îl împiedică să îmbrăţişeze valorile împărăţiei lui Dumnezeu.
În fiecare dintre aceste secţiuni ale învăţăturii, Isus explică valorile împărăţiei lui
Dumnezeu pentru ca ucenicii să fie mai bine pregătiţi să-I accepte moartea pătimitoare,
precum şi dificultăţile pe care vor trebui să le îndure ca ucenici ai Săi.
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A treia parte din scrierea lui Marcu referitoare la pregătirea lui Isus pentru
Ierusalim tratează conducerea în împărăţia lui Dumnezeu, în Marcu 10:32-52.
După ce Îşi anunţă suferinţa, moartea şi învierea în Marcu 10:32-34, Isus
abordează problema conducerii în împărăţie în trei părţi.
Mai întâi, El spune că Iacov şi Ioan vor trebui să-I împărtăşească suferinţa, în
Marcu 10:35-40. Ei vor bea din acelaşi pahar şi vor fi supuşi aceluiaşi botez. Aceste
metafore implică faptul că ucenicii Lui vor trebui să fie părtaşi ai suferinţelor Lui din
cauză că Îl slujesc.
În al doilea rând, Isus descrie conducerea în împărăţie ca slujire, în Marcu 10:4045. El mai menţionase această idee de două ori, când vorbise despre valorile împărăţiei.
Dar aici este prima dată când explică motivul: liderii creştini trebuie să fie slujitori
deoarece urmează modelul lui Hristos, care S-a purtat ca un slujitor, suferind şi murind
pentru păcat.
În fine, Isus demonstrează motivaţia pentru conducerea slujitoare prin mila arătată
orbului Bartimeu. Liderii slujitori nu trebuie să facă sacrificii doar pentru că vor o
răsplată mai mare în împărăţie, ci pentru că au milă adevărată pentru cei pe care îi slujesc.
Isus îi cheamă pe liderii creştini să fie altfel, să fie slujitorii adunării
lor. În acest pasaj minunat, Marcu 10:45, Isus deosebeşte tipul de
conducere care ar trebui să-i caracterizeze pe ucenicii Săi de cultura
greco-romană în mijlocul căreia trăiau. Paradigma predominantă a
conducerii din vremea lui Marcu era manifestarea puterii şi
dominaţiei romanilor asupra oamenilor. Dar Isus spune: „Eu n-am
venit să mi se slujească, ci să slujesc şi să-mi dau viaţa ca
răscumpărare pentru mulţi!” Deci Isus le cere, le porunceşte
ucenicilor Săi să-I urmeze model de conducere, să conducă slujind, nu
să urmeze paradigma dominaţiei romane care predomina pe vremea
lui Marcu.
─ Dr. Greg Perry
Isus insistă că actul conducerii în împărăţia lui Dumnezeu nu poate fi modelat
după şablonul lumii, ci trebuie să urmeze exemplul Său de suferinţă.
Într-un fel, acestea trebuie să fi fost veşti descurajatoare pentru cititorii lui Marcu
din Roma. În loc să-i liniştească, spunându-le că suferinţele lor sunt anormale şi că vor
trece curând, Evanghelia după Marcu îi asigură că suferinţa e norma pentru cei care-L
urmează pe Hristos. Dar, în acelaşi timp, aceste veşti ar fi trebuit să aibă şi o parte
încurajatoare. Suferinţa bisericii este o parte a planului de biruinţă al lui Hristos. Cum a
scris Pavel în Romani 8:18:
Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie
puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi
(Romani 8:18).
După relatarea pregătirii ucenicilor, Marcu trece la confruntarea lui Isus cu liderii
evrei în Marcu 11:1-13:37.
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Confruntarea
Relatarea lui Marcu despre această confruntare se împarte în două părţi: prima
redă împotrivirea faţă de Hristos, în 8:31-12:41, iar a doua e Predica de pe Muntele
Măslinilor din 13:1-37.
În această secţiune a evangheliei, Marcu arată cum forţează Isus mâna liderilor
evrei. În secţiunile anterioare ale Evangheliei lui Marcu, Isus nu căutase conflictul cu
liderii evrei, ci avusese parte de opoziţie în principal din pricina lucrării Sale de îndurare.
Însă în această secţiune Marcu scrie că El a căutat activ împotrivirea, pentru a ajunge la
răstignire.
În primul rând, intrarea triumfală în Ierusalim, din Marcu 11:1-11, Îl declară
public drept Mesia şi Împărat legitim al lui Israel.
Apoi, condamnarea lui Israel, asemănat cu un smochin uscat, din Marcu 11:12-14,
20-25, şi curăţirea Templului din versetele 15-19, atacă direct poziţia morală a liderilor
evrei şi le subminează autoritatea şi influenţa asupra poporului.
De asemenea, Isus a intrat în polemică cu marii preoţi, învăţătorii legii şi bătrânii
în Marcu 11:27-12:12. După ce Şi-a apărat autoritatea contestată de aceştia, a spus pilda
vierilor prin care acuza conducerea evreiască de revoltă împotriva lui Dumnezeu. În acel
moment erau gata să Îl aresteze, dar teama de mulţime i-a descurajat.
Apoi Isus a polemizat cu fariseii şi irodienii şi i-a combătut cu privire la birurile
plătite romanilor, în Marcu 12:13-17.
După aceea, în Marcu 12:18-27 Isus a dovedit că saducheii înţeleseseră greşit
învăţătura Scripturilor privitoare la înviere.
În final, îi atacă pe învăţătorii legii în Marcu 12:28-44. Deşi Isus a recunoscut că
unii dintre ei cunoşteau legea, El a insistat că, în ansamblu, erau mânaţi de lăcomie şi de
ambiţie lumească.
Într-un fel sau altul, Isus a forţat o confruntare publică cu fiecare partidă a evreilor
influenţi: preoţii, învăţătorii legii, fariseii, irodienii şi saducheii, dând fiecărui grup motiv
ca să-L urască şi să caute să-L omoare.
A doua parte a confruntării lui Isus cu liderii evrei este o cuvântare pe care o ţine
ucenicilor, cunoscută drept Predica de pe Muntele Măslinilor deoarece a fost rostită în
acel loc. În general vorbind, acesta cuprinde tot capitolul 13 din Marcu. Aici Isus îi
avertizează pe ucenici cu privire la greutăţile cu care se vor confrunta în viitor, pentru a
nu fi prinşi cu garda jos. Le-a spus că vor fi târâţi înaintea conducătorilor ca să depună
mărturie despre El, că vor fi bătuţi şi urâţi, iar familiile vor fi dezbinate. Vor avea parte
de dezastre naturale şi necazuri mari. De fapt, a spus limpede că persecuţia şi suferinţa
vor caracteriza biserica până la revenirea Sa.
Dar le-a dat ucenicilor şi o mare speranţă, asigurându-i de biruinţa finală a
împărăţiei lui Dumnezeu. De exemplu, în Marcu 13:26-27 le aminteşte că a lor va fi
marea biruinţă când Îşi va desăvârşi împărăţia în putere şi slavă, dacă Îi vor rămâne
credincioşi.
Uşor de bănuit, cuvintele spuse de Isus ucenicilor au continuat să îi stârnească pe
conducătorii evrei împotriva Lui. De exemplu, în Marcu 13:1-2 Isus le spune ucenicilor
că Templul va fi distrus. Dar, după cum vedem în Marcu 14:58, cuvintele Sale au fost
auzite şi interpretate greşit, aşa că la judecată a fost acuzat pe nedrept că plănuia să
distrugă Templul.
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După ce am analizat scrierea lui Marcu privitoare la suferinţa lui Mesia din
perspectiva pregătirii ucenicilor şi a confruntării cu liderii evrei din Ierusalim, suntem
gata să ne îndreptăm către suferinţa şi moartea lui Isus din Marcu 14:1-15:47.

Suferinţa şi moartea
Consemnarea suferinţei şi morţii lui Isus este plină de evenimente binecunoscute:
trădarea lui Iuda, anunţarea lepădării lui Petru, eşecul ucenicilor de a veghea şi a se ruga
cu Isus în Ghetsimani, arestarea lui Isus, cele două procese şi lepădarea lui Petru, iar în
final răstignirea şi îngroparea lui Isus.
Aceste capitole sunt întunecate şi ameninţătoare; tonul lor prevesteşte răul. Sunt
pline de eşecuri: eşecul liderilor evrei, eşecul mulţimilor, eşecul sistemului juridic
evreiesc şi roman şi eşecul ucenicilor. Scriind bisericii romane persecutate, Marcu arată
clar că durerile naşterii creştinismului din Ierusalim fuseseră la fel de grele ca cele din
Roma.
Consemnarea suferinţei şi morţii lui Isus poate fi împărţită în patru mari
segmente, începând cu ungerea Sa pentru înmormântare din Marcu 14:1-11.
În această secţiune, Marcu prezintă câteva detalii foarte importante. Primul este că
preoţii cei mai de seamă şi învăţătorii legii căutau o cale de a-L aresta şi ucide pe Isus. Al
doilea, o femeie Îl unge pe Isus cu un parfum foarte scump, iar El spune că l-a uns pentru
îngropare. În felul acesta dădea de înţeles că va fi ucis în viitorul apropiat. Al treilea, Iuda
Iscarioteanul începe să pună la cale, împreună cu marii preoţi şi învăţătorii legii, vânzarea
lui Isus. Acesta poate fi privit ca un punct de cotitură în relatarea suferinţei şi morţii Lui.
Moartea Sa nu mai era o ameninţare vagă, ci o realitate iminentă.
Apoi Marcu scrie despre ultimele ceasuri petrecute de Isus cu ucenicii, în 14:1242.
Această parte a naraţiunii începe cu pregătirea şi participarea lui Isus şi a
ucenicilor la Cina cea de taină (ultima cină), în 14:12-31. La această cină instituie Isus
rânduiala creştină a Cinei Domnului. De asemenea, foloseşte prilejul pentru a face
ultimele pregătiri ale ucenicilor, care să-i ajute să treacă cu bine prin suferinţa şi moartea
Sa. De exemplu, îi avertizează că toţi Îl vor părăsi şi le spune despre lepădările lui Petru.
După această cină, se duc cu toţii în grădina Ghetsimani, după cum vedem în
Marcu 14:32-42. Aici, Isus este profund abătut şi tulburat şi copleşit de o întristare de
moarte. În mod clar suferea foarte mult din cauză că urma să fie răstignit.
Al treilea segment al relatării suferinţei şi morţii lui Isus se referă la arestarea şi
procesele Lui din Marcu 14:43-15:15.
Această secţiune începe cu trădarea lui Iuda Iscarioteanul, unul din ucenicii Lui,
în 14:43-52, şi continuă cu judecata în faţa conducătorilor evrei, în 14:53-65. Apoi citim
despre tăgăduirile lui Petru că L-ar fi cunoscut şi urmat pe Isus, din Marcu 14:66-72. Iar
în final citim despre judecata în faţa guvernatorului roman, Pilat, în Marcu 15:1-15. La
finalul acestor experienţe umilitoare, Isus a fost biciuit şi apoi dat pe mâna soldaţilor
romani pentru a fi răstignit.
Al patrulea segment al relatării suferinţei şi morţii lui Isus vorbeşte despre
răstignirea Lui, în Marcu 15:16-47.
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Începe cu predarea lui Isus în mâinile soldaţilor romani, pentru a fi bătut, umilit şi
dat la moarte pe cruce ca un criminal de rând. Din perspectivă umană, suferinţa Sa a fost
copleşitoare.
Faptul că Isus a fost maltratat de mâinile romanilor trebuie să fi rezonat foarte
bine cu cititorii iniţiali ai lui Marcu, creştinii romani. Aceştia vor fi văzut imediat
asemănările dintre suferinţa Domnului lor şi propriile suferinţe, iar curajul Său îi va fi
inspirat să persevereze în mijlocul greutăţilor.
Însă cea mai rea parte a suferinţei lui Isus a fost aceea că păcatul lumii a fost pus
asupra Lui şi astfel El a fost supus mâniei lui Dumnezeu Tatăl. În cele din urmă, după ce
a murit, a fost pus într-un mormânt, cu trupul nepregătit pentru înmormântare, pentru că
nu mai era timp înainte de sabat.
După ce am examinat vestirea lui Mesia, puterea lui Mesia, afirmaţia apostolilor
cu privire la Mesia şi suferinţele lui Mesia, suntem gata să trecem la biruinţa lui Mesia
din Marcu 16:1-8, unde este descrisă învierea Domnului nostru.

BIRUINŢA LUI MESIA
Înainte de a aborda conţinutul acestei secţiuni, trebuie să explicăm de ce spunem
că Evanghelia lui Marcu se termină în 16:8, fiindcă în majoritatea Bibliilor acest capitol
are douăzeci de versete. Însă majoritatea acestor Biblii au şi notiţe care spun că versetele
9-20 nu apar în manuscrisele cele mai vechi şi mai demne de încredere ale Evangheliei
lui Marcu.
În manuscrisele greceşti antice ale acestei evanghelii există trei finaluri. Un grup
de manuscrise sfârşesc cu versetul 8, al doilea grup se termină cu versetul 20, iar al treilea
are un final din două propoziţii după versetul 8.
O evaluare atentă a tuturor dovezilor i-a determinat pe cei mai mulţi cercetători să
conchidă că Marcu şi-a încheiat Evanghelia cu versetul 8. Cele mai vechi şi mai
importante tradiţii manuscrise sunt în favoarea sfârşitului cel mai scurt ca fiind cel
original.
Mulţi cercetători cred că celelalte două finaluri par să fie fost adăugate, deoarece
unui scrib nu i-a plăcut ideea că Marcu şi-a încheiat evanghelia cu propoziţia „se
temeau.” Dar nemulţumirea lui era nefondată. De fapt, tema fricii, a veneraţiei şi a uimirii
se regăseşte în toată evanghelia. De aceea, accentul pus pe teamă este un mod potrivit de
a încheia această evanghelie şi se potriveşte foarte bine cu experienţa cititorilor iniţiali ai
lui Marcu. Confruntându-se cu persecuţia de după învierea lui Isus, cu siguranţă că se
simţeau încurajaţi să ştie că şi primii ucenici ai lui Isus au cunoscut frica.
Să analizăm acum relatarea învierii lui Isus din Marcu 16:1-8, care este mai
concisă decât aceeaşi relatare din celelalte evanghelii, concizie care este însă în
concordanţă cu planul acestei evanghelii. După cum vă amintiţi, vestirea lui Mesia, cu
care a început evanghelia, a fost la rândul ei foarte scurtă, la fel şi afirmaţia apostolilor
despre Mesia, care este de fapt elementul central al evangheliei.
Această secţiune despre victoria lui Mesia începe cu femeile care vin la
mormântul lui Isus pentru a-I unge trupul, a treia zi de după moartea şi îngroparea Sa. Ele
sunt întâmpinate de un înger, al cărui mesaj e clar şi direct: Isus biruise moartea şi înviase
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victorios, exact aşa cum anunţase de atâtea ori pe parcursul lucrării Sale. Iată sfârşitul
evangheliei din Marcu 16:6-8:
[Îngerul] le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! … a înviat, nu este aici; iată
locul unde Îl puseseră.… Ele au ieşit afară din mormânt şi au luat-o la
fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur şi de spaimă. Şi n-au spus
nimănui nimic, căci se temeau (Marcu 16:6-8).
Reacţia femeilor este complet previzibilă în contextul naraţiunii lui Marcu: se
temeau. Aproape toţi în această evanghelie au reacţionat cu veneraţie, uimire şi teamă la
prezenţa puternică a lui Dumnezeu.
Este o afirmaţie discretă tipică lui Marcu. Femeilor li se porunceşte să
meargă şi să vestească învierea Sa, dar ele sunt pline de frică şi fug
fără să spună nimic. Totuşi, iată-ne, două mii de ani mai târziu, citind
asta şi ştiind că nu acesta este sfârşitul întâmplării. Ştim că adevărul
lui Dumnezeu a triumfat, iar acesta e un alt contrast pe care îl vedem
în mod repetat în Scriptură: eşecul uman şi credincioşia şi scopurile
lui Dumnezeu.
─ Dr. Robert Plummer
Poporul lui Dumnezeu va trece prin slăbiciune şi nevoi în viaţa aceasta. Acest
lucru a fost adevărat pentru destinatarii iniţiali ai lui Marcu din Roma şi continuă să fie
adevărat pentru biserică de-a lungul secolelor. Însă vestea bună a evangheliei e că
împărăţia lui Dumnezeu a venit. Mesia i-a învins pe vrăjmaşii poporului lui Dumnezeu –
chiar şi vrăjmaşul final, moartea. De aceea, poporul lui Dumnezeu îi poate înfrunta cu
curaj pe vrăjmaşii împărăţiei. Biruinţa este deja a noastră.
După ce am analizat contextul, structura şi conţinutul Evangheliei lui Marcu,
putem studia câteva din temele sale principale.

TEME PRINCIPALE
Identitatea de Mesia sau Hristos a lui Isus este, fără îndoială, tema esenţială pe
care a comunicat-o Marcu în evanghelia sa. El a dorit să se asigure că cititorii săi ştiu că
Isus a venit cu adevărat ca să-i mântuiască de păcatele lor. Isus era Împăratul care
învinsese moartea. Era puternic, de temut, slăvit şi imposibil de stăvilit. El era
Răscumpărătorul care venise să-i salveze aducând împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Şi,
în ciuda faptului că nu-L mai puteau vedea, El încă stăpânea şi le promisese că Se va
întoarce şi va isprăvi mântuirea pe care o începuse.
Din perspectiva lecţiei noastre, vom împărţi tema mesianităţii lui Isus în două
părţi. În primul rând, Îl vom vedea pe Isus ca slujitorul mesianic pătimitor, apoi Îi vom
examina identitatea de Împărat mesianic învingător. Să începem cu rolul Lui de slujitor
pătimitor.
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SLUJITORUL PĂTIMITOR
Discuţia noastră despre Isus ca slujitor pătimitor se va împărţi în trei. Întâi vom
menţiona câteva dintre aşteptările evreilor cu privire la Mesia, apoi vom sublinia pe scurt
natura lucrării lui Isus ca slujitor pătimitor şi, în alt treilea rând, vom vorbi despre reacţia
pe care Marcu o aşteaptă de la cititorii săi în ceea ce priveşte mesianitatea lui Isus. Să
discutăm mai întâi despre cele mai răspândite aşteptări pe care le aveau evreii de la Mesia
pe vremea lui Isus.

Aşteptările evreilor
Sute de ani înainte de vremea lui Hristos, marea majoritate a evreilor trăiseră în
afara Ţării Făgăduinţei, iar cei rămaşi în ţară suferiseră sub tirania conducătorilor neevrei.
Întâi au fost babilonienii, apoi mezii şi perşii, apoi grecii şi, în cele din urmă, romanii.
Această lungă istorie de suferinţă i-a făcut pe teologii evrei să accentueze profeţiile din
Vechiul Testament care spuneau că Dumnezeu va trimite în cele din urmă un eliberator
mesianic să restabilească împărăţia lui Israel.
Speranţele mesianice evreieşti aveau multe forme. De exemplu, zeloţii credeau că
Dumnezeu vrea ca Israel să inaugureze ziua lui Mesia răsculându-se împotriva
autorităţilor romane. Diferite grupuri apocaliptice credeau că Dumnezeu va interveni în
mod supranatural pentru a-Şi distruge vrăjmaşii şi a restabili poporul. Mai existau şi
nomiştii, precum fariseii, care credeau că Dumnezeu nu va interveni până când Israel nu
va deveni ascultător de Lege. Astfel, în vremea lui Isus erau mulţi oameni care tânjeau şi
aşteptau venirea lui Mesia aşa cum îl vedeau ei.
El a venit ca slujitor smerit şi pătimitor. Speranţele mesianice evreieşti aşteptau o
împărăţie politică pământească, instaurată imediat, sub conducerea lui Mesia, similară
celei conduse de David cu veacuri în urmă. Însă Isus nici măcar nu a încercat să
instaureze această formă de împărăţie în timpul lucrării Sale pământeşti, lucru care i-a
făcut pe mulţi să-L respingă ca Mesia.
Este interesant că ideea de Mesia ca slujitor pătimitor nu este nouă. Profetul Isaia
indicase acest rol al lui Mesia, mai ales în Isaia 53, pasaj pe care Noul Testament îl
foloseşte frecvent cu privire la Isus. Am putea chiar spune că, dacă Isus nu ar fi suferit şi
nu ar fi slujit, nu ar fi îndeplinit cerinţele vechi-testamentare pentru Mesia. Prin urmare,
în loc să-L descalifice ca Hristos, slujirea pătimitoare a lui Isus constituie dovada că e cu
adevărat Hristosul. Însă doar câţiva au desluşit această temă vechi-testamentară în timpul
vieţii Sale. Majoritatea erau atât prinşi de speculaţiile evreieşti contemporane referitoare
la Mesia, încât nici nu L-au recunoscut când a venit.
În mod clar, noţiunea de „Mesia” este foarte importantă în Vechiul
Testament. Mesia este Unsul, Împăratul uns. Este interesant să ne
întrebăm cum ar fi venit Hristos, dacă Israel ar fi ascultat şi nu ar fi
cerut un împărat uman? Dar au cerut. Ca urmare, avem o succesiune
de „unşi” cărora nu le-a păsat de poporul lor, care nu au adus
dreptatea lui Dumnezeu în lume, care au fost egocentrici. De aceea, în
Vechiul Testament apare următoarea dorinţă aprinsă: „O, n-am
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putea avea un Mesia care să fie ceea ce ar trebui să fie de fapt un
Mesia?” Astfel, apare imaginea unui Împărat care vine, dar mai ales
în Isaia există o legătură fascinantă între Împăratul care vine şi Duhul
Sfânt. Poporul din Vechiul Testament nu tânjea numai după un
Mesia, ci şi după Duhul Sfânt, care să le dea putere să asculte de Tora.
Este interesant cum descrie Isaia, în special, relaţia dintre Mesia şi
Duhul Sfânt. El va fi plin de Duhul şi uns de Duhul. El este Cel care
vorbeşte prin Duhul. De aceea, apostolii nu par să fie surprinşi când
Isus cel înviat le spune: „Aşteptaţi în Ierusalim promisiunea Tatălui.”
E ca şi când ar fi gândit: „În sfârşit, Mesia a spus ceva ce ne aşteptam
să spună: «Le voi da Duhul Sfânt.»” Lucrul pe care nu l-au înţeles a
fost preţul plătit de Mesia pentru a aduce acest veac al dreptăţii lui
Dumnezeu şi veacul Duhului. N-au făcut legătura între Isaia 53 şi
Isaia 11. N-au făcut legătura între faptul că Mesia va trebui să moară
pentru a aduce această împărăţie a dreptăţii şi a păcii şi viaţa
Duhului.
─ Dr. John Oswalt
Reţinând aceste aşteptări ale evreilor, să vedem lucrarea lui Isus de slujitor
pătimitor.

Lucrarea lui Isus
Isus a fost un Mesia surprinzător, deoarece a biruit prin moarte. La începutul
evangheliei, Marcu descrie conflictele care au dus în cele din urmă la răstignirea Lui. Iar
în a doua jumătate a evangheliei predomină la început tema suferinţei şi a morţii iminente
a lui Isus, iar apoi moartea şi suferinţa în sine.
În paralel cu această accentuare a suferinţei lui Isus este accentul pus pe slujirea
Sa. El a vindecat şi a slujit unor oameni diverşi. Şi-a dat viaţa ca răscumpărare pentru
mântuirea păcătoşilor. S-a supus voii lui Dumnezeu în toate pentru folosul poporului lui
Dumnezeu.
Un loc în care Marcu uneşte aceste teme, tema suferinţei şi tema slujirii, este
Marcu 10:35-45. În acest pasaj, Iacov şi Ioan îi cer lui Isus locuri de cinste în împărăţia
Sa. Atunci ceilalţi zece ucenici se mânie pe aspiraţia lor la glorie, dar Isus îi mustră pe
toţi, îndemnându-i la o viaţă de slujire după propriu-I model.
Conducerea slujitoare cere liderului să fie activ implicat în viaţa de
slujire şi să fie dispus, cum ar spune Pavel, să se dea pe sine în slujba
altora, în a-i susţine pe alţii, în a-i echipa. Astfel, liderul nu dă doar
ordine, du-te şi fă – da, dă şi ordine – dar el merge înainte spre
împlinirea scopurilor şi obiectivelor. Asta îmi aminteşte de ceea ce
spune Pavel când vorbeşte despre lucrare. El afirmă că şi-a depăşit
toţi tovarăşii de lucrare în privinţa aceasta. Aceasta ne oferă un
înţeles extraordinar a ceea ce înseamnă un lider slujitor – să coboare
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în mijlocul oamenilor şi să-i ajute să poarte sarcina şi să o poarte
răscumpărător.
─ Rev. Larry Cockrell
Iată explicaţia lui Isus cu privire la acest fel de conducere, în Marcu 10:45:
Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-şi
dea viaţa răscumpărare pentru mulţi! (Marcu 10:45).
Isus arată clar că conducerea slujitoare este o formă de slujire a lui Dumnezeu şi a
celor conduşi. Conducerea nu este o cale spre glorie, ci dimpotrivă, de multe ori are ca
rezultat suferinţa liderilor. De fapt, Isus ştia că misiunea Lui de a sluji altora urma să-L
ducă la moarte, dar El a îmbrăţişat această misiune şi le-a poruncit ucenicilor să facă la
fel.
În evanghelia sa, Marcu pare deosebit de dornic să ne transmită
mesajul că Isus este slujitorul pătimitor profeţit în Vechiul Testament.
În prima jumătate a evangheliei, rolul de Împărat al lui Isus este
subliniat foarte mult, iar în a doua jumătate atenţia este îndreptată
spre suferinţa şi moartea Lui. Un verset cheie este probabil Marcu
10:45: „Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească
şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” Acest verset este scris
în contextul în care ucenicii sunt încurajaţi să fie astfel de slujitori –
Isus este modelul nostru ca să nu ne exercităm drepturile, ci să le
lăsăm la o parte de dragul propăşirii evangheliei şi a împărăţiei.
Marcu ne dă un model pentru a nu ne înălţa pe noi înşine, pentru a nu
căuta să avem cele mai bune locuri în cer, aşa cum erau adesea
înclinaţi ucenicii să facă, ci să urmăm exemplul lui Hristos care S-a
sacrificat de bună voie de dragul altora.
─ Dr. Simon Vibert
Dacă ne gândim cum arată acest tip de conducere prin slujire
poruncit de Isus, îl vedem exemplificat de Isus în evanghelii. Primul
lucru pe care îl vedem la Isus atunci când intră în contact cu oamenii
şi nevoile lor este acela că-i ascultă foarte bine. Se coboară la nivelul
lor. El acordă atenţie nevoilor materiale şi emoţionale din viaţa lor şi
ascultă cu adevărat şi ce spun printre rânduri. De exemplu, în
Evanghelia lui Marcu vedem întâlnirea cu tatăl al cărui fiu era
stăpânit de demoni de mulţi ani, astfel încât se tăia singur; tatăl
simţea că nu mai are nicio speranţă. El spune: „Te rog, ajută
necredinţei mele.” În loc să-l certe, Isus îi răspunde şi îi vindecă fiul.
Apoi vedem traiectoria evangheliei. Unde merge Isus? Merge la
Ierusalim să-Şi dea viaţa pentru cei care-L urmează, să plătească
pentru păcatele lor. Aceasta este exprimarea iubirii jertfitoare, care
dă la o parte orice fel de glorie personală în prisma culturii vremii
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respective şi apoi Îşi dă viaţa pentru cei ce-L urmează. Acesta este
modelul exemplificat de Isus în evanghelii, felul în care Se îngrijeşte
de oamenii pe care-I întâlneşte şi-i ascultă şi apoi unde merge, la
Ierusalim, ca să-Şi dea viaţa. Aceasta este conducerea slujitoare.
─ Dr. Greg Perry
Reţinând aşteptările evreilor cu privire la Mesia şi lucrarea lui Isus, să studiem
reacţia pe care şi-a dorit-o Marcu de la cititorii lui cu privire la identitatea mesianică a lui
Isus.

Reacţia cuvenită
Isus spune că ucenicii Lui vor avea de suferit. Vor avea parte de împotrivire în
societate, vor avea conflicte cu propria familie, vor fi ispitiţi şi hărţuiţi de forţe demonice,
vor fi persecutaţi, iar unii chiar ucişi. Cu toate acestea, le cere loialitate şi perseverenţă.
Iată cum a rezumat această idee în Marcu 12:30:
Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul
tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta (Marcu 12:30).
Aici Isus face referire la Deuteronomul 6:5 pentru a sublinia că Dumnezeu cere în
totalitate viaţa poporului Său. Trebuie să-I fim dedicaţi în totalitate lui Dumnezeu în
fiecare aspect al vieţii şi fiinţei noastre.
A-L urma pe Isus presupune sacrificiu şi suferinţă. Cu toate acestea, El ne cere
dedicare totală şi să fim dispuşi să trăim într-un mod pe care lumea îl dispreţuieşte, de
dragul împărăţiei Lui.
Ca exemplu, să ne gândim la întâmplarea cu tânărul bogat din Marcu 10:17-31. El
vine la Isus şi-L întreabă ce trebuie să facă pentru a moşteni viaţa veşnică, iar Isus îi
spune să vândă tot ce are şi să dea la săraci. Cerinţa Domnului e prea mare pentru ca
tânărul să-i facă faţă, aşa că pleacă dezamăgit. Isus le spune ucenicilor că asta nu trebuie
să-i surprindă, fiindcă „mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să
intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” El a continuat spunând că cei care-L
urmează trebuie să fie gata să lase în urmă familie, case şi averi. Trebuie să fie gata de
prigoană şi chiar să fie martirizaţi de dragul Lui. Iată ce spune în Marcu 8:34-35:
Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, săşi ia crucea şi să Mă urmeze. Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o
va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina
Evangheliei, o va mântui (Marcu 8:34-35).
Într-un fel sau altul, orice creştin are o cruce, dar gloria şi binecuvântarea mântuirii
merită sacrificiul.
Isus a spus să ne luăm crucea, dar există momente în viaţa lui Petru
când se uită şi vede că are în mână o sabie, cu care taie urechea
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marelui preot. Aceasta a fost dilema bisericii secole întregi: sabia sau
crucea? Urmăm calea iscusinţei, metodelor şi înţelepciunii umane sau
ne dăm pe noi înşine la moarte, lepădându-ne de sine şi urmându-L pe
Isus? El a spus clar că slava pe care Dumnezeu o oferă prin Fiul Său
poate fi găsită doar pe calea crucii, urmând calea lui Isus. Întrebarea
nu este câte compromisuri putem face sau unde putem face
compromisuri, ci dacă Îl urmăm cu adevărat pe Isus. Iar când
oamenii sunt dedicaţi acestui scop, când înţeleg că calea lui Isus este
calea crucii şi că a-L urma pe El înseamnă să murim faţă de noi înşine
şi să trăim pentru El, aceste probleme ale compromisului sau
necompromisului, ale unităţii sau dezbinării, tind să se rezolve în
mare parte de la sine, atât timp cât ne concentrăm atenţia asupra
naturii cruciforme a vieţii creştine.
─ Rev. Michael Glodo
Ucenicia este o cale grea. De fapt, aşa cum a spus Isus, este cu neputinţă să intrăm
în împărăţia lui Dumnezeu prin propriile noastre puteri. Iată, însă, cum Îşi încurajează
ucenicii în Marcu 10:27:
Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu;
pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu (Marcu 10:27).
Noi nu avem puterea de a-L asculta pe Isus în modul radical pe care ni-L cere, dar
Dumnezeu o are. El foloseşte acea putere din noi pentru a Se asigura că vom intra în
împărăţia Lui.
Unul din cele mai greşite lucruri pe care le putem face este să căutăm
să creştem în Hristos şi să fim sfinţiţi, şi să creştem în sfinţenie şi
neprihănire fără puterea Duhului Sfânt. Asta nu Îi e plăcut lui
Dumnezeu, nu înseamnă să ne bazăm pe Dumnezeul care ne-a
mântuit pentru ca mai apoi să ne sfinţească. Prin urmare, lucrarea şi
puterea Duhului sunt absolut esenţiale pentru ca ceva bun să iasă din
viaţa noastră, pentru orice creştere din viaţa noastră. Lucrul uimitor
este, întrucât Isus este exemplul nostru în umanitatea Sa, că exact asta
vedem în viaţa Sa. Duhul Sfânt vine şi lucrează în viaţa lui Hristos,
împuternicindu-L şi conducându-L, ungându-L la botez, la începutul
lucrării, şi chiar şi înainte de asta făcând posibilă zămislirea din
fecioară, unde Dumnezeu devine om. Vedem că Duhul Îl conduce în
pustiu pentru a fi ispitit. Duhul vine şi Îi slujeşte. Duhul este lucrarea
împuternicitoare în viaţa lui Hristos. Şi astfel, este cu siguranţă
lucrarea împuternicitoare în viaţa ucenicilor lui Hristos.
─ Dr. K. Erik Thoennes
Marcu doreşte ca destinatarii lui iniţiali din Roma să ştie că suferinţa şi persecuţia
lor sunt un semn că sunt adevăraţi ucenici ai lui Hristos. Făceau parte din planul Lui
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pentru împărăţie. El doreşte ca cititorii săi să fie încurajaţi de acest lucru şi să aibă
încredere că Dumnezeu le va da putere să treacă prin greutăţi, la fel cum făcuse cu Isus,
aşa încât să-şi poată înfrunta suferinţele cu nădejde şi curaj.
Isus încă Îşi aduce împărăţia încet, încă foloseşte suferinţa poporului Său ca
mijloc pentru acel scop; şi încă ne dă puterea să rezistăm. Suferinţa de dragul lui Isus şi al
împărăţiei Sale nu ar trebui să ne descurajeze, ci să ne mângâie şi să ne inspire. Suferim
deoarece suntem slujitorii Lui. Şi avem încredere că, într-o zi, suferinţa noastră va fi
răsplătită cu binecuvântări dincolo de înţelegerea noastră – binecuvântări mult mai mari
decât suferinţele prin care am trecut.
Al doilea aspect al identităţii lui Isus pe care îl vom aborda este rolul de Împărat
biruitor care aduce împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.

ÎMPĂRATUL BIRUITOR
Vechiul Testament arată clar că Mesia va fi un urmaş al împăratului David, iar
lucrarea sa va fi aceea de a restabili slava tronului lui David şi a conduce Israelul pe
vecie. Această profeţie o găsim, printre altele, în Psalmii 89, 110 şi 132 şi confirmată în
Marcu 12:35. Prin urmare, oricând Isus este identificat ca Hristos sau Mesia, este afirmat
şi statutul Lui împărătesc. De exemplu, de aceea este numit „Fiul lui David” în Marcu
10:47-48. Şi chiar Isus a afirmat deschis că e Împăratul mesianic în Marcu 14:61-62, când
era judecat în fata Sinedriului, şi în Marcu 15:2, când era judecat de Pilat.
Vom aborda trei aspecte subliniate de Marcu ale rolului de Împărat biruitor al lui
Isus: faptul că Şi-a proclamat împărăţia, că Şi-a demonstrat puterea şi autoritatea şi că Şia biruit vrăjmaşii. Să începem cu faptul că Isus Şi-a proclamat împărăţia.

Împărăţia proclamată
Iată cum rezumă Marcu lucrarea evangheliei lui Isus în 1:14-15, unde scrie:
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” (Marcu 1:14-15).
Scopul central al lucrării de propovăduire a lui Isus a fost acela de a proclama
evanghelia sau vestea bună că împărăţia lui Dumnezeu este aproape şi că binecuvântările
ei sunt oferite tuturor celor care se pocăiesc şi cred.
De asemenea, Isus Şi-a proclamat împărăţia prin împărtăşirea tainelor ei
ucenicilor. De fapt, de aceea El vorbeşte adesea în pilde – pentru a descoperi tainele
împărăţiei celor aleşi şi a le ascunde de ceilalţi, după cum spune Marcu 4:11-12:
„Vouă”, le-a zis El, „v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui
Dumnezeu; dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate
lucrurile sunt înfăţişate în pilde; pentru ca, „măcar că privesc, să
privească şi să nu vadă, şi măcar că aud, să audă şi să nu înţeleagă, că
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nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele” (Marcu
4:11-12).
Desigur, Isus descrie adesea împărăţia lui Dumnezeu. De exemplu, în Marcu 10
El arată cine sunt cei care pot intra cu uşurinţă în împărăţie, cum ar fi copiii, şi cei ce pot
intra numai cu mare greutate, cum ar fi bogaţii.
Al doilea aspect al rolului de Împărat biruitor al lui Isus pe care îl vom menţiona
este acela că Şi-a demonstrat puterea şi autoritatea de conducător al împărăţiei pământeşti
a lui Dumnezeu.

Puterea şi autoritatea demonstrate
Isus Şi-a demonstrat puterea şi autoritatea împărătească în principal prin minunile
pe care le-a făcut. De exemplu, Marcu 4:41 afirmă că creaţia s-a supus poruncilor Lui. Iar
demonii L-au recunoscut adesea ca Fiul lui Dumnezeu, după cum vedem în locuri ca
Marcu 1:24, 3:11 şi 5:7. Capacitatea Lui de a-Şi impune voinţa în faţa naturii şi a
demonilor e o puternică dovadă că a venit să aducă împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.
Şi acelaşi lucru este valabil şi în ceea ce priveşte vindecările miraculoase.
Binecuvântările împărăţiei includ viaţa şi sănătatea. Aşadar, când Isus vindeca oameni, El
distribuia binecuvântările împărăţiei, în conformitate cu privilegiul Lui împărătesc.
Isus a înfăptuit minuni, probabil, cel puţin din trei motive. În primul
rând, pentru că dorea să-Şi arate compasiunea, compasiunea lui
Dumnezeu faţă de cei care suferă. Aşadar, îi vindecă pe oameni
pentru că e mişcat de compasiunea şi mila pentru ei. Doreşte să le
împlinească nevoile, dar, făcând asta, le descoperă identitatea Sa: e
Mesia şi aduce mântuirea împărăţiei. Aşadar, minunile arată spre
identitatea Sa, nu indică doar că este Dumnezeu şi de aceea poate face
acestea lucruri, ci că este Mesia. A treia caracteristică este că minunile
arată că mântuirea mesianică a venit. Veacul promis de Dumnezeu a
devenit o realitate istorică, ce dădea înapoi sau înlătura blestemul
aducător de boală, de aceea îi vindecă pe oameni. Lipsa hranei şi a
băuturii sunt rezolvate prin faptul că El oferă hrană şi vin din belşug.
Aşadar, minunile aduc schimbările săvârşite de Dumnezeu în istorie,
pentru că El e Mesia, a cărui misiune e să aducă asta în viaţa noastră.
─ Dr. John McKinley
Pe lângă minuni, Isus îşi arată puterea şi autoritatea împărătească şi în alte
moduri. De exemplu, în Marcu 1:16-20, El îi cheamă cu îndrăzneală pe ucenici să-şi lase
familia, casa şi afacerea pentru a-L urma. El nu le-a dat nişte sugestii înţelepte, ci le-a
pretins un răspuns care le-a schimbat viaţa. De fapt, e aceeaşi poruncă pe care o dă
tuturor celor care aud evanghelia şi aşteaptă acelaşi răspuns. Fiecare om este obligat să
asculte de Isus, să-I dedice viaţa şi să-L urmeze oriunde îl conduce.
Probabil că cel mai memorabil exemplu al autorităţii lui Isus este acela în care
iartă păcatele slăbănogului din Marcu 2:3-12. Isus şi toţi ceilalţi ştiau că doar Dumnezeu
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poate ierta păcatele. Dar uimitor este faptul că Isus nu-i spune omului să caute iertarea lui
Dumnezeu, ci îi iartă cu autoritate păcatele. Ca urmare, această afirmaţie nu reprezintă
doar o asigurare a iertării omului, ci şi a autorităţii împărăteşti a lui Isus. Prin faptul că i-a
iertat păcatele, Isus a demonstrat că are autoritatea divină de a administra dreptatea în
împărăţia lui Dumnezeu. Iar prin faptul că l-a vindecat imediat după ce l-a iertat, Isus a
dovedit că mesajul Lui vine de la Dumnezeu.
Desigur, autoritatea lui Isus de a ierta păcatele este unul dintre cele mai
importante motive pentru care Îl urmăm. Prin El, păcatele noastre pot fi şterse, astfel
încât putem fi împăcaţi cu Dumnezeu. În loc să fim duşmanii Lui, putem fi cetăţenii loiali
ai împărăţiei Lui, cu toate binecuvântările veşnice care decurg de aici.
Al treilea aspect al rolului de Împărat biruitor al lui Isus pe care îl vom menţiona
este acela că Şi-a biruit vrăjmaşii.

Vrăjmaşii învinşi
În timpul vieţii Lui, Isus a avut mulţi duşmani: liderii evrei care I s-au împotrivit,
necredincioşii care L-au respins, demonii pe care i-a alungat şi alţii. În fiecare conflict pe
care L-a avut cu duşmanii Lui, a câştigat. Le-a demontat argumentele, le-a evitat
comploturile şi i-a eliberat pe oameni de sub oprimarea lor. A folosit chiar şi
comploturile lor pentru a-Şi atinge scopurile, lăsându-i să-L răstignească pe cruce pentru
ca astfel să ispăşească păcatele. Toate aceste biruinţe au dovedit că Isus era cu adevărat
Mesia, Împăratul davidic care venise să aducă împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.
Un grup de duşmani amintit adesea de Marcu sunt demonii. De fapt, el
accentuează mai mult decât oricare evanghelist puterea lui Isus asupra demonilor şi
forţelor satanice, îndreptând atenţia cititorilor asupra stăpânirii lui Isus asupra demonilor.
Pentru Marcu, conflictul dintre Isus şi demoni era o dovadă că El a adus împărăţia
lui Dumnezeu. Prezenţa împărăţiei nu presupune o trăire în pace, fără lupte. Dimpotrivă,
presupune că împărăţia lui Isus venise să se lupte şi să învingă puterile demonice ale
împărăţiei răutăţii. Pentru creştinii din Roma asta însemna că suferinţele lor făceau parte
dintr-un război spiritual mai vast. Şi, chiar dacă erau asupriţi şi persecutaţi o vreme, tot
din tabăra învingătoare făceau parte, urmând să aibă parte de biruinţa deplină într-o bună
zi. Lucrul acesta este valabil şi pentru noi.
Însă, oricât de uimitoare a fost puterea lui Isus asupra demonilor, cea mai măreaţă
victorie a fost asupra morţii, pe care Pavel o numeşte „vrăjmaşul cel din urmă” în 1
Corinteni 15:26. După cum am văzut, Isus explică în repetate rânduri ucenicilor că
moartea Sa era mijlocul care ducea la biruinţă. Moartea era un duşman, dar Isus avea să îl
biruiască şi să îl folosească pentru propriile obiective. Un exemplu în acest sens îl
reprezintă felul în care Îşi încurajează ucenicii la ultima cină, în Marcu 14:24-25:
„Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei,
până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu” (Marcu
14:24-25).
Ca un bun păstor, Isus promite că moartea Sa nu e motiv de descurajare, ci
biruinţa lui Dumnezeu, în cadrul legământului, asupra păcatului şi urmărilor lui. De
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asemenea, El promite că aceea nu e ultima masă pe care o va lua cu ucenicii. După toate
lucrurile groaznice care urmau să se întâmple – arestarea, procesele, suferinţa şi moartea
Lui – va bea din nou cu ei, când împărăţia Sa va fi desăvârşită în toată splendoarea ei. De
la cititorii iniţiali ai lui Marcu până la biserica din toate epocile, celebrarea Cinei
Domnului ne aminteşte că biruinţa lui Hristos va învinge în cele din urmă toate
suferinţele noastre. Într-o bună zi vom fi răsplătiţi prin sărbătorirea unei mese de biruinţă
cu Isus.
În răstignirea, moartea şi îngroparea Să, Isus a îngăduit morţii să aibă putere
asupra Lui pentru un timp, pentru ca astfel să ne poată răscumpăra din păcat. Dar nu a
rămas sub acea putere. Prin învierea Sa, a biruit chiar şi moartea, dovedind dincolo de
orice îndoială că El este Hristosul, Împăratul mesianic pe care L-a trimis Dumnezeu
pentru a restabili împărăţia Sa pe pământ.
Dar, dacă Isus a venit să fie Împărat, înseamnă că a dat greş? Probabil că această
întrebare i-a frământat pe cititorii prigoniţi ai lui Marcu, la fel cum i-a frământat pe mulţi
creştini de-a lungul timpului. În definitiv, noi nu-L vedem pe Isus domnind pe pământ în
acest moment. Nu pare să fi împlinit tot ceea ce trebuia să împlinească Împăratul
mesianic.
În prima jumătate a Evangheliei după Marcu, domnia lui Isus este
subliniată destul de puternic, aşa că El dovedeşte că are putere asupra
bolii şi asupra naturii, dovedeşte că poate face oamenii să-L urmeze.
Şi toate celelalte lucruri pe care le aşteptăm de la un DumnezeuÎmpărat în mijlocul nostru. Dar lucrul neaşteptat pe care ucenicii l-au
găsit greu de înţeles, mai ales în Evanghelia lui Marcu, este că, atunci
când Isus anunţă sau afirmă că este Împărat, continuă spunându-le că
va fi respins, că va suferi şi apoi va muri. Iniţial cred că le-a fost greu
să înţeleagă ideea că Împăratul trebuia să vină în mijlocul lor ca un
slujitor. Dar, privind înapoi la profeţiile cu privire la Împăratul ce
avea să vină, putem înţelege pasaje ca Isaia 53, care vorbeşte despre
un Împărat care va veni, dar va suferi şi apoi va muri. Iar Isus credea
că face asta pentru a plăti preţul de răscumpărare pentru păcatul
omenesc şi că, pe cruce, Îşi va lasă la o parte măreţia pentru a putea
ispăşi păcatele omenirii. Desigur, acesta nu este sfârşitul, pentru că
Hristos a înviat din morţi şi a fost înălţat la cer, iar acum domneşte ca
Împărat peste întreaga creaţie şi va reveni ca Judecător al celor vii şi
al celor morţi.
─ Dr. Simon Vibert
Isus nu a fost acel gen de Mesia pe care îl aşteptau majoritatea oamenilor în
primul secol şi nici acel gen de Mesia pe care îl doresc majoritatea oamenilor în ziua de
azi. A trăit o viaţă de slujire în suferinţă şi Şi-a chemat poporul împărăţiei să facă la fel.
În pildele cu semănătorul şi bobul de muştar, din Marcu 4, El spune că cei care-L
urmează vor avea greutăţi din pricina persecuţiei, creând impresia că împărăţia Sa va fi
învinsă.
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Dar a mai spus şi că, în unii oameni, cuvântul împărăţiei prinde rădăcină şi aduce
rod. Ei primesc împărăţia lui Dumnezeu în ascultare, Îl urmează pe Isus şi contribuie la
creşterea împărăţiei.
Împărăţia este ascunsă pentru un timp, creşte încet şi chiar suferă. Dar, în cele din
urmă, împărăţia lui Dumnezeu va veni în toată plinătatea. În Marcu 4:22, Isus spune:
Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care
nu va ieşi la lumină (Marcu 4:22).
Mesajul lui Marcu către destinatarii lui iniţiali şi către noi este clar. Împărăţia lui
Dumnezeu creşte în mod tainic, luptând împotriva persecuţiei, a suferinţei şi a
duşmanilor. Dar ea creşte sigur, conform planului lui Dumnezeu. Împărăţia lui Dumnezeu
şi lucrarea lui Isus nu pot fi oprite. Într-o zi, Isus va reveni pentru a termina ce a început.
În cele din urmă Îşi va învinge toţi duşmanii, iar noi vom fi glorificaţi, intrând în starea
finală a vieţii veşnice. În acel moment, nicio profeţie a Vechiului Testament nu va fi
rămas neîmplinită. El va fi împlinit totul.

CONCLUZIE
În această lecţie am studiat contextul Evangheliei lui Marcu, în privinţa
paternităţii literare a lui Marcu, a cititorilor iniţiali şi a prilejului scrierii sale. I-am
explorat, de asemenea, structura şi conţinutul. Şi ne-am concentrat pe două teme majore:
identitatea lui Isus ca slujitor pătimitor şi Împărat biruitor. Dacă citim această evanghelie
având în minte aceste două idei, o vom înţelege mai profund şi o vom putea aplica mai
bine la viaţa noastră din lumea de azi.
Evanghelia după Marcu evidenţiază aspecte ale lucrării şi caracterului lui Isus
care nu sunt întotdeauna evidenţiate în celelalte evanghelii. Ea ni-L prezintă ca stăpân
puternic, energic şi activ al mediului Său. Dar ne arată, de asemenea, că Isus Şi-a asumat
de bună voie rolul de slujitor pătimitor. Marcu ne cheamă la o varietate de reacţii faţă de
exemplul Domnului nostru. El vrea să cădem la picioarele Lui în uimire, să-L ascultăm în
linişte şi să răspundem cuvintelor Sale cu o ascultare radicală. Vrea să fim gata să suferim
pentru împărăţia lui Dumnezeu, la fel ca Isus, şi să fim încurajaţi, ştiind că, atunci când
Isus Şi-a biruit duşmanii prin cruce, a asigurat şi biruinţa noastră. Cu speranţa aceasta
vom persevera până când Isus va reveni în slavă, pentru a ne aduce acea biruinţă la
desăvârşirea împărăţiei Sale.

-32Pentru materiale video, suporturi de curs şi alte resurse, vizitaţi Third Millennium Ministries la
adresa thirdmill.org.

