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INTRODUCERE
UCENICIA: Pe cine urmezi?
A fi ucenic înseamnã a urma un maestru. Învãþãcelul urmeazã învãþãtorul. Ucenicia
creºtinã ridicã întrebarea: Pe cine urmezi? Ce fel de Isus urmezi? Marcu rãspunde prin
evanghelia sa: urmãm un Rob care duce o cruce în spate! Urmãm Robul care slujeºte
îndatã! Îl urmãm pe Fiul omului care „nu a venit sã I se slujeascã, ci El sã slujeascã ºi
sã-ºi dea viaþa ca rãscumpãrare pentru mulþi”. Îl urmãm pe Cel care a spus: „Dacã
voieºte cineva sã vinã dupã Mine, sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea ºi sã mã
urmeze”. Urmãm un Rob cu o cruce în spate!
Pe cine urmezi determinã ce crezi, cum slujeºti, ce creºtinism trãieºti, ce fel de ucenic
eºti! Fiul omului care ne cheamã sã-L urmãm nu este (încã) cel din Daniel 7:13, 14 care
vine cu putere ºi slavã sã stãpâneascã ºi pe care trebuie sã-L slujeascã toate
neamurile, ci Fiul omului din Marcu 10:45, care a venit sã slujeascã ºi sã-ºi dea viaþa ca
rãscumpãrare.
Cum rãmâne cu puterea, slava, stãpânirea? Le vom primi atunci când le-a primit ºi Cel
pe care Îl urmãm: dupã moarte ºi înviere! Pânã atunci ne este datã puterea de a-L
urma cu crucea-n spate, de a-L predica, de a sluji pânã la sacrificiul suprem, puterea
de a iubi, ierta ºi îndura toate de dragul voii Lui. Dacã avem mai mult de atât, sã dãm
slavã Domnului ºi sã folosim pentru Împãrãþia Lui. Orice aºteptãri mai mari sunt
nelegitime ºi relevã o înþelegere deformatã ºi nebiblicã a Persoanei care ne-a chemat
s-o urmãm.

Despre autorul uman
Marcu a fost omul cel mai potrivit ca sã scrie o astfel de evanghelie. El a fost robul,
slujitorul lui Pavel (Fapte 11:27-30; 13:5; 13:13), al vãrului sãu Barnaba (Coloseni
4:10; Fapte 15:36-41), apoi al lui Petru (1 Petru 5:13; 2 Petru 1:15); Ioan Marcu era
persoana idealã ca sã scrie Evanghelia Robului care slujeºte.
Ioan Marcu este fiul Mariei din Ierusalim (Fapte 12:12), în casa cãreia era locul de
întâlnire al creºtinilor din Ierusalim. Unii cercetãtori cred cã ºi camera de sus unde a
instituit Isus Cina cea de tainã cu ucenicii era tot în casa lor. Ioan este nume evreiesc,
iar Marcu, nume latin (apare de zece ori); Ioan Marcu apare de trei ori în Noul
Testament.
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Din Fapte 12:25 ºtim cã Barnaba ºi Pavel l-au luat pe Marcu din Ierusalim la Antiohia
ºi apoi în prima cãlãtorie misionarã (13:5), de unde Marcu dezerteazã (13:13). Pavel
nu vrea sã îl ia în a doua cãlãtorie ºi astfel Marcu pleacã cu Barnaba în Cipru (Fapte
15:36-41). Nu mai aflãm nimic despre Barnaba, dar Marcu reapare în epistole:
Coloseni 4:10, 11; Filimon 24; 2 Timotei 4:9-11; 1 Petru 5:13. Ce s-a întâmplat cu
Marcu între dezertarea din Pergam ºi reapariþia lui în epistolele lui Pavel? Tradiþia
vorbeºte despre o lucrare remarcabilã pe care Marcu a fãcut-o în Egipt ºi cã el ar fi
întemeiat prima bisericã din Alexandria. Acolo, conform tradiþiei, Marcu a ºi murit ca
martir, ars pe un rug, dupã ce a fost purtat pe strãzi încarcerat într-o cuºcã, plin de
rãni ºi însângerat.

Amprenta lui Petru
Mãrturiile externe ale tradiþiei creºtine susþin cã Marcu a fost traducãtorul lui Petru.
Papias, episcopul din Hierapolis în Frigia, la începutul sec.II, a scris O expunere a
cuvântãrilor Domnului, în cinci volume, care s-au pierdut, dar din care Eusebiu
citeazã trei fragmente, în sec. III-IV. „Marcu, care a fost un interpret al lui Petru, a
redat în scris tot ce ºi-a amintit, atât faptele, cât ºi cuvintele lui Hristos, dar nu în
ordinea desfãºurãrii lor… în ordinea în care ºi le-a amintit, cãci pe el l-a preocupat un
singur lucru: sã nu-i scape nimic din ce a auzit ºi sã nu includã nicio afirmaþie falsã
printre lucrurile pe care le scria.” (Eusebiu, Istoria Bisericii 3, 39)
Iustin Martirul noteazã la mijlocul secolului II, cã Marcu 3:17 provine din „Memoriile
lui Petru”. Este posibil ca Petru sã fi scris în aramaicã un gen de „memorii”, pe care
Marcu, sub inspiraþia Duhului Sfânt, le-a tradus ºi le-a compilat cu alte povestiri din
predicile lui Petru. În prologul antimarcionit la evanghelia dupã Marcu aflãm cã
Marcu a fost numit cel cu degetele butucãnoase, pentru cã degetele lui erau scurte,
disproporþionate în raport cu celelalte pãrþi ale corpului ºi cã a fost interpretul lui
Petru, iar dupã moartea acestuia s-a apucat sã scrie evanghelia undeva în Italia.
Irineu afirmã cã Marcu a scris evanghelia „când Petru ºi Pavel predicau evanghelia la
Roma ºi au întemeiat acolo Biserica” ºi adaugã cã „dupã moartea lor, Marcu, ucenicul
lui Petru, ne-a transmis în scris conþinutul propovãduirii lui Petru” (Contra
ereticilor 3.1.1). Alþi pãrinþi ai Bisericii considerã cã Marcu a scris-o în timpul vieþii lui
Petru (cf. 2 Petru 1:15). Esenþial este cã dovezile externe îl atestã pe Marcu ca fiind
scriitorul celei de-a doua evanghelii din Noul Testament. Unii considerã chiar cã
Marcu a înfiinþat evanghelia ca gen literar, care mai târziu a devenit o formã literarã
foarte popularã (cf. Luca 1:1-3).
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Cert este cã autorul uman al evangheliei cunoºtea bine Ierusalimul ºi Palestina sec.I.
De asemenea, faptul cã Marcu foloseºte termeni aramaici (Talita cumi! Corban!
Effata! Abba! Eloi, Eloi!) ºi termeni latini (centurion, recensãmânt, dinar, legiune,
pretoriu) mai mult decât ceilalþi evangheliºti atestã pentru unii faptul cã a fost scrisã
probabil la Roma sau pentru creºtini neevrei, romani. Multe detalii ºi nuanþe
menþionate puteau fi cunoscute doar de un martor ocular.
Acþiunea alertã, dinamicã, din naraþiunea lui Marcu se potriveºte cu temperamentul
vulcanic al lui Petru. De asemenea, predica lui Petru din casa lui Corneliu (Fapte
10:36-41) urmeazã acelaºi tipar cu evanghelia lui Marcu (începe de la botezul lui Ioan
pânã la înviere). O altã asemãnare între Petru ºi Marcu este cã amândoi au eºuat la
început din lipsa curajului, Petru s-a lepãdat de Isus, Marcu a abandonat misiunea;
dupã aceea amândoi au fost recuperaþi ºi reabilitaþi.
Existã ºi dovezi interne care pot susþine cã Evanghelia dupã Marcu este povestirea lui
Petru, o evanghelie scrisã din memorie, dupã predicile lui Petru, sub inspiraþia
Duhului Sfânt (Ioan 14:26). Sunt detalii care apar doar în Marcu ºi care pot susþine
aceastã mãrturie a tradiþiei creºtine. De exemplu, în Marcu 1:29 citim cã Isus a intrat
în „casa lui Simon ºi a lui Andrei”; doar Petru putea sã menþioneze cã nu era doar
casa lui, ci ºi a fratelui sãu, Andrei. În Marcu 11:21 ni se spune cã Petru a observat
primul cã s-a uscat smochinul blestemat.
Marcu omite pasajele care îl onoreazã pe Petru. De exemplu lipseºte din Marcu
episodul în care Petru merge pe ape, precum ºi benedicþia datã lui Petru de Isus dupã
ce el a declarat: Tu eºti Hristosul. Observaþia fãcutã dupã înviere în Luca: „s-a arãtat ºi
lui Simon…” nu apare în Marcu.
Pe de altã parte, lepãdarea lui Petru este cel mai complet redatã în Marcu, cu detalii
care apar doar în aceastã evanghelie: a cântat cocoºul a doua oarã ºi Petru ºi-a adus
aminte de cuvintele lui Isus… Matei ºi Luca scriu cã Petru a ieºit ºi a plâns cu amar, pe
când Marcu scrie doar cã a plâns.
În Marcu 16:7 mesajul „Duceþi-vã de spuneþi ucenicilor Lui ºi lui Petru cã merge
înaintea voastrã în Galileea…” îl are în atenþie specialã pe Petru. Aceste cuvinte i-au
rãmas întipãrite probabil ca o mare mângâiere… ºi lui Petru. De aceea unii numesc
aceastã evanghelie a lui Marcu ºi a lui Petru (a nu se confunda cu scrierile
apocrife care se numesc Evanghelia lui Petru).
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Specificul ºi scopul evangheliei lui Marcu
În proporþie de 90% materialul din Marcu se regãseºte în Matei ºi Luca. De ce este
totuºi necesarã aceastã evanghelie? Stilul concis, jurnalistic ºi dimensiunea redusã îi
conferã rolul de introducere idealã în credinþa creºtinã. (Deseori evanghelia dupã
Marcu este tradusã prima pe câmpul de misiune.)
Marcu relateazã aproximativ jumãtate din minunile Mântuitorului. Vindecarea
unui surdo-mut (Marcu 7:31-37) ºi vindecarea unui orb (Marcu 8:22-26) se regãsesc
doar în Marcu. Din cele optsprezece pilde pe care le relateazã, douã sunt
specifice doar lui Marcu (4:26-29; 13:34-37). Un singur discurs este redat în
Marcu 13, deoarece el se concentreazã asupra acþiunii, nu a discursurilor lui Isus.
Marcu nu doar spune ceva, ci ºi face ceva cu ceea ce spune. La fel ca toþi ceilalþi
evangheliºti, ºi Marcu are un scop în funcþie de care îºi selecteazã ºi organizeazã
materialul sub cãlãuzirea Duhului Sfânt. Evanghelia scrisã de el analizeazã ucenicia
în contextul persecuþiei, ca încurajare pentru creºtinii persecutaþi la Roma în
timpul lui Nero (64-67 d.H.).
Scopul evangheliei sale filtreazã materialul sub inspiraþia divinã. Astfel, comparativ
cu celelalte evanghelii, Marcu omite sau adaugã detalii, având în vedere nu doar
scopul, ci ºi destinatarii iniþiali. De exemplu, Marcu omite istoria întrupãrii, naºterea,
genealogia lui Isus. Accidental sau intenþionat? Conform cu scopul lui ºi cu
destinatarii… Cine descrie genealogia unui rob? Pe cine intereseazã detalii despre
naºterea unui rob? De asemenea, discursurile lui Isus sunt omise: celebra predicã de
pe munte ºi altele. De aceea evanghelia lui Matei este de douã ori mai mare decât cea
a lui Marcu. Accentul pus pe miracole ºi omiterea discursurilor se potriveºte cel mai
bine cu ideea de „fapte, nu vorbe”, specificã unui slujitor. De asemenea, mustrãrile
aduse fariseilor ºi cãrturarilor, cetãþilor nepocãite din Galileeea, Ierusalimului,
vaiurile, ºi ele sunt omise intenþionat. Mai sunt ºi omisiuni incidentale, detalii pe
care ceilalþi evangheliºti le dau. De exemplu, Marcu 8:38 omite detaliul lui Matei: ºi va
rãsplãti fiecãruia dupã faptele lui; ºi menþiunea lui Luca: Când va veni în Slava Sa…
Întâlnim la Marcu nu doar omisiuni, ci ºi adãugiri incidentale. De exemplu, în
discursul de pe Muntele Mãslinilor doar Marcu adaugã nici Fiul: „despre ziua aceea ºi
despre ceasul acela nu ºtie nimeni, nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatãl…”. Este
discursul Robului, pentru cã robul nu ºtie ce face stãpânul sãu!!! În concluzie,
evangheliile se completeazã reciproc, având fiecare specificul ei, în funcþie de scopul
evanghelistului cãlãuzit de Duhul Sfânt.
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Tot specific lui Marcu ºi conform cu scopul sãu, mâinile lui Isus sunt evidenþiate
adesea, când ceilalþi evangheliºti n-o fac. De ce? Este specific Robului sã slujeascã cu
mâinile. Pe soacra lui Petru a apucat-o de mânã ºi a ridicat-o; în Betsaida l-a luat pe orb
de mânã ºi ºi-a pus mâinile peste el... apoi mâinile pe ochii lui; fiul demoniac este
apucat de mânã ºi ridicat; surdo-mutului i-a pus degetele în urechi; aceste detalii apar
doar la Marcu. Oamenii se întreabã cum se fac asemenea minuni prin mâinile lui?
Mâinile sunt simbolul slujirii!!! Scopul lui Marcu este sã le creioneze ucenicilor care
suferã imaginea Robului care slujeºte ºi îºi dã viaþa ca rãscumpãrare.
Tot conform cu scopul sãu, Marcu preferã titlul Învãþãtorule, în pasaje unde Matei ºi
Luca folosesc Doamne (leprosul vindecat, potolirea furtunii). Titlul Domnul apare
în celelalte trei evanghelii de 70-80 de ori, dar deloc în Marcu înainte de înviere
(excepþie 7:28, 9:24, 10:51). Abia dupã înviere, Robul ajunge pe tron, Domnul.
Marca personalã a scriiturii lui Marcu este folosirea cuvântului eutheos, „îndatã”,
care apare de opt ori în primul capitol ºi de 43 de ori în toatã evanghelia lui Marcu. În
timp ce la Matei apare de ºapte ori ºi o singurã datã în Luca. Chiar ºi prin acest
„îndatã”, Marcu subliniazã atitudinea Slujitorului: prompt, fãrã odihnã, activ.
Aºadar Marcu nu este o variantã prescurtatã a lui Matei, aºa cum cred unii. Are
propria perspectivã, un scop aparte, destinatari specifici ºi anumite particularitãþi.
Iatã alte tuºe expresive ale tabloului lui Marcu: dorinþa de a trece neobservat (7:24,
33; 8:23), retragerile în solitudine (1:35; 6:31, 32), accentul pe priviri ºi emoþii (3:5;
5:32; 7:34; 8:33; 6:6; 10:14; 10:21; 8:12). Redãm mai jos alte nuanþe ºi detalii pe care
doar Marcu le surprinde în evanghelia sa.
De unde ºtim cã…? Doar de la Marcu! (Ceea ce este subliniat cu italic!)
1:13 stãtea împreunã cu fiarele sãlbatice ºi-I slujeau îngerii
1:33 toatã cetatea era adunatã la uºã
2:2 cã nu putea sã-i încapã locul dinaintea uºii
2:4 au desfãcut acoperiºul… ºi dupã ce l-au spart au coborât pe acolo patul…
4:36-38 l-au luat cu corabia în care se afla ºi aºa cum era… mai erau ºi alte corãbii
(mici); aºa cã se umplea corabia… dormea la cârmã pe cãpãtâi (pernã)
6:39 cete cete pe iarba verde
6:40 cete de câte o sutã ºi de câte cincizeci…
6:48 a vãzut pe ucenici cã se necãjesc cu vâslirea… voia sã treacã pe lângã ei…
6:53-56 au început sã punã pe bolnavi pe paturi, pretutindeni pe unde se auzea cã
era el… puneau pe bolnavi pe pieþe…
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8:2-3 fiindcã unii din ei au venit de departe…
8:14 cu ei în corabie nu aveau decât o pâine…
9:3 de o albeaþã pe care nici un înãlbitor de pe pãmânt n-o poate da…
9:36 apoi l-a luat în braþe ºi le-a zis…
10:17 a alergat… ºi a îngenuncheat…
10:32 ucenicii erau tulburaþi ºi mergeau îngroziþi…
10:50 Orbul ºi-a aruncat haina, a sãrit ºi a venit la Isus…
11:4 au gãsit mãgãruºul legat afarã lângã o uºã, la cotitura drumului…
12:42 doi bãnuþi care fac un gologan…
15:29 Uã!
16:4 cine ne va da piatra… care era foarte mare…
Nume, noþiuni de timp, numere ºi localizãri specifice doar lui Marcu
3:17 Iacov ºi Ioan cãrora le-a pus numele Boanerghes…
10:46 fiul lui Timeu, Bartimeu…
15:21 Simon din Cirena, tatãl lui Alexandru ºi al lui Ruf
1:35 dimineaþa , pe când era încã întuneric de tot…
4:35 în aceeaºi zi, seara…
11:19 ori de câte ori se însera Isus ieºea afarã din cetate…
15:25 când L-au rãstignit era ceasul al treilea…
2:3 slãbãnog purtat de patru inºi…
5:13 erau aproape douã mii ºi s-au înecat în mare…
6:7 i-a trimis doi câte doi…
14:30 înainte sã cânte cocoºul de douã ori
14:72 a cântat cocoºul a doua oarã…
2:13 Isus a ieºit la mare…
11:4 la cotitura drumului…
12:41 Isus ºedea jos în faþa visteriei…
15:39 sutaºul care stãtea în faþa Lui…
16:5 au vãzut un tinerel ºezând la dreapta…
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Imaginea de ansamblu
ROBUL în acþiune! Iatã UCENICIA!
• 1:1-8:30 - ªtii cine te cheamã? FIUL LUI DUMNEZEU

O succesiune de imagini ale Robului în acþiune pânã la un punct culminant: Tu eºti
Hristosul! (8:29)
• 8:31-10:52 Accepþi misiunea Lui? CRUCEA

„Pe drum” îngroziþi dupã El spre Ierusalim (trei anunþuri ale crucii 8:31; 9:31;
10:32-34)
• 11:1-16:8(20) Rãmâi credincios lui Isus? MÃRTURIA

Arcul de Triumf al Robului: a înviat… merge înaintea voastrã… (16:6, 7) Duceþi-vã
în toatã lumea ºi propovãduiþi Evanghelia… (16:15-16) Loialitate sau lepãdare?

Bibliografie consultatã
William MacDonald, Comentar la Noul Testament
Warren W. Wiersbe, Comentariu pe Noul Testament
Sidlow Baxter, Explore the Book, Zondervan Publishing House
Abraham Kuruvilla, Mark, A Theological Commentary for Preachers
*** Dicþionar biblic
*** Biblia, diverse ediþii cu explicaþii
___________________
* Abordarea lui Marcu din perspectiva uceniciei îi este datoratã lui W. W. Wiersbe, dar
mai ales lui A. Kuruvilla, cãruia îi datorez mare parte din ideile teologice ºi abordarea
prezentã în acest ghid. De asemenea, lui S. Baxter îi datorez înþelegerea elementelor
specifice lui Marcu în raport cu ceilalþi trei evangheliºti.
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LECÞIA 1
Eºti gata sã-L urmezi?
Marcu 1:1-20
Chiar de la începutul evangheliei sale, Marcu introduce tema uceniciei. Expresia
„calea Domnului” sau simplu „calea”, alãturi de imperativele „Veniþi dupã Mine”,
„umblaþi”, „urmaþi” definesc esenþa uceniciei: a umbla dupã Isus pe calea Lui (vezi
ºi Ioan 14:6; Fapte 9:2; 19:9; 22:4; Romani 8:3-7; Evrei 10:20). Chemarea urmatã de
un rãspuns (Ioan, Isus, primii ucenici) ºi costul uceniciei sunt de asemenea
prezentate în debutul evangheliei.
Cuvântul hodos, „drum”, apare de 16 ori în Marcu 1:2, 3; 2:23; 4:4, 15; 6:8; 8:3, 27;
9:33, 34; 10:17, 32, 46, 52; 11:8; 12:14. Isus are o cale/drum care sfârºeºte la cruce.
Isus a cãlãtorit de mai multe ori la Ierusalim (vezi Ioan), dar Marcu redã un singur
drum, o miºcare linearã, nu circularã. Chiar ºi duºmanii ºtiu cã Isus îi învaþã pe
oameni „calea lui Dumnezeu” (12:14). În Marcu expresia „pe cale/pe drum” apare de
fiecare datã când Isus vesteºte moartea Sa (8:27; 9:33; 10:32). Intrarea Robului în
lume este anunþatã de patru voci (Marcu, Isaia, Ioan, Tatãl).
Marcu 1:1 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2. Dupã cum este scris în
prorocul Isaia: „Iatã, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îþi va pregãti calea… 3. Glasul celui ce
strigã în pustie: „Pregãtiþi calea Domnului, neteziþi-I cãrãrile”, 4. a venit Ioan care boteza în
pustie, propovãduind botezul pocãinþei spre iertarea pãcatelor. 5. Tot þinutul Iudeii ºi toþi
locuitorii Ierusalimului au început sã iasã la el; ºi, mãrturisindu-ºi pãcatele, erau botezaþi de el în
râul Iordan.

PE CINE URMEZI? (Învãþãtura teologicã a textului biblic)
Marcu (v. 1)
Cu ce începe evanghelia lui Isus Hristos, conform lui Marcu?
_____________________________________________________________
Ce alte cãrþi ale Bibliei mai încep cu „începutul”?
_____________________________________________________________
De ce crezi cã atât Marcu, cât ºi Ioan fac trimitere la cartea Genezei?
_____________________________________________________________
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Evanghelia anunþã de la început un nou început istoric, începutul unei noi creaþii.
Dacã „începutul” trimite la Geneza, faptul cã noul început este plasat „în pustie” (1:3)
ne poate duce cu gândul la Exod, unde Dumnezeu începe formarea unui nou popor.
Este o nouã cãlãtorie spre o nouã patrie, cãlãtoria uceniciei dupã Isus.
Cine este Isus Hristos pentru Marcu? (comparã cu 1:11; 15:39)
_____________________________________________________________
Termenul „Fiul lui Dumnezeu” are conotaþie atât divinã, cât ºi imperialã/regalã (Ps.
2:7; 2 Samuel 7:14). Terminologia folositã de Marcu în primul verset (început,
evanghelie, fiul lui Dumnezeu) se regãseºte în Inscripþia de la Priene, cu referire la
Cezar Augustus (9 î.H.). Inscripþie care conþine fraza „…naºterea zeului Augustus a
fost începutul veºtilor bune (evangheliei) pentru lume…”. De asemenea inscripþia îl
numeºte pe Augustus cu termenul de „salvator/mântuitor”.
NOTÃ. În lumea greco-romanã expresia „fiul zeilor” sau „fiul lui dumnezeu” era folositã în legãturã cu
cultul împãratului. Iulius Cezar a fost numit divus Iulius („divinul Iulius”), iar fiul sãu Octavian, divi
filius („fiul divinului”). „Fiul lui dumnezeu” a mai fost numit ºi Augustus, Tiberius, Nero ºi alþi regenþi
romani. Verbul euanghelizo era frecvent asociat cu naºterea, urcarea pe tron sau victoriile militare
ale cezarilor romani. Aºadar, termenii în care îºi introduce evanghelia Marcu sunt foarte cunoscuþi
cititorilor lui. El Îl pune pe Isus pe poziþia de cel mai mare dintre conducãtorii lumii. El nu este doar
regele lui Israel, unsul lui Dumnezeu, Mesia pentru evrei, ci El rivalizeazã cu toþi cei care pretind o
filiaþie sau regenþã divinã.

Inscripþia de la Priene, Asia Micã, 9 î.H. Fabius Maximus a ordonat ca ziua de 23 septembrie sã
fie celebratã nu doar ca ziua de naºtere a lui Augustus, ci ºi ca începutul unei noi ere.
(A. Deissmann, Light from the Ancient East (1911), p. 390)

Aceastã declaraþie a lui Marcu din primul verset era ca o declaraþie de rãzboi. Acest
Isus este singurul vrednic sã fie urmat, mai mult decât toþi împãraþii Romei. Acest
început al evangheliei lui Marcu nu este doar defensiv, afirmând cã Isus este Mesia
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promis evreilor, ci ºi ofensiv, pretinzând superioritatea lui Isus faþã de Împãratul
roman. Isus este Fiul lui Dumnezeu, nu Augustus. Marcu foloseºte apelativul Fiul lui
Dumnezeu în debutul evangheliei sale (1:1) ºi la sfârºit (15:39) pus chiar în gura
unui centurion roman. Calea lui Isus, ca Fiu al lui Dumnezeu, nu este via romana, ci
via Dolorosa, calea suferinþei spre glorie.
Isaia (ºi Maleahi) (1: 2-3)
Cum Îl anunþã Isaia 40:3 (ºi Maleahi 3:1) pe Mesia?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
NOTÃ. În Scripturile ebraice, Isaia deschide secþiunea Profeþilor. Marcu se foloseºte de autoritatea
profeticã cea mai înaltã, Isaia, chiar dacã citeazã ºi din Maleahi, un profet „mic”.

Care este rolul solului trimis înainte?
_____________________________________________________________
Ce înseamnã „calea Domnului”?
_____________________________________________________________
Unde începe Ioan sã pregãteascã calea Domnului? De ce?
_____________________________________________________________
Grija ucenicului este dublã: „Pe cine trebuie sã urmeze?” ºi „Care este calea de
urmat?”. Marcu Îl prezintã magistral pe Cel care trebuie urmat: Cel care Îºi disputã
întâietatea cu împãraþii Romei, care dã naºtere unei noi ere, care este cu adevãrat Fiul
lui Dumnezeu.
Care este Calea? Unde începe calea ºi cum? (v. 4-6)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Eºti gata sã-L urmezi în pustie, prin botez, cu pocãinþã, spre iertarea pãcatelor? A
intra pe calea uceniciei presupune o schimbare radicalã a vieþii, sacrificarea
prioritãþilor lumeºti ºi, foarte probabil, suferinþã! Mai eºti gata sã-L urmezi? Pocãinþa
predicatã de Ioan (metanoia) însemna o schimbare radicalã a modului de a gândi
lumea ºi viaþa: orientarea minþii spre prioritãþile Împãrãþiei care vine ºi nu spre cele
ale împãrãþiei care este acum în lume. Botezul la care îi chema Ioan era un nou
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început, o acceptare a pãcãtoºeniei, o altã soluþie decât cea propusã de templul de la
Ierusalim. Iordanul însemna graniþa dintre þara promisã ºi restul lumii, poarta de
intrare pe „calea Domnului”.
UCENICUL Îndatã: Fapte, nu doar vorbe (Aplicarea corectã ºi imediatã a învãþãturii)
Ce înseamnã pentru tine azi a urma „calea Domnului”?
_____________________________________________________________
Cum înþelegi pocãinþa? Cum te pocãieºti de obicei?
_____________________________________________________________
Care sunt pãcatele de care trebuie sã te pocãieºti în prezent?
_____________________________________________________________
Care este rostul botezului pentru tine?
_____________________________________________________________
Ce trebuie sã facã un om înainte de a se boteza?
_____________________________________________________________
Cum primeºti azi iertarea pãcatelor?
_____________________________________________________________
Ce semnificã botezul creºtin pentru un ucenic al lui Isus?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Care sunt pãcatele frecvente ale ucenicilor de azi?
_____________________________________________________________
Ce vei face altfel sãptãmâna aceasta ca sã dovedeºti cã Îl urmezi pe Isus ca ucenic?
_____________________________________________________________
PE CINE URMEZI? (Învãþãtura teologicã a textului biblic)
Marcu 1:6 Ioan era îmbrãcat cu o hainã de pãr de cãmilã, ºi împrejurul mijlocului era încins cu
un brâu de curea. El se hrãnea cu lãcuste ºi miere sãlbaticã. 7. Ioan propovãduia, ºi zicea: „Dupã
mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, cãruia eu nu sunt vrednic sã mã plec sã-I dezleg
curelele încãlþãmintelor. 8. Eu, da, v-am botezat cu apã; dar El vã va boteza cu Duhul Sfânt.”
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Ioan (1: 6-8)
Cum Îl prezintã Ioan pe Isus?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ce mesaj transmite viaþa austerã a lui Ioan pentru ucenicii lui?
_____________________________________________________________
Ce botez promite Ioan pentru cei care vor urma calea Domnului care vine ºi care este
mai mare decât el?
_____________________________________________________________
Care este rolul Duhului Sfânt pe calea uceniciei?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Viaþa creºtinã (ucenicia) începe într-un pustiu ºi se terminã într-un mormânt. Abia
dupã aceea vine învierea ºi slava! Nimeni nu ar putea alege ºi urma calea uceniciei
fãrã ajutorul Duhului Sfânt. Este neatrãgãtoare pentru natura umanã pãcãtoasã ºi
imposibil de urmat prin puterile proprii.
UCENICUL Îndatã: Fapte, nu doar vorbe (Aplicarea corectã ºi imediatã a învãþãturii)
Ce ar trebui sã schimbi la stilul tãu de viaþã pentru a semãna mai mult cu Cel pe care Îl
urmezi ca ucenic?
_____________________________________________________________
Cum poþi cultiva smerenia sau nevrednicia faþã de Cel pe care Îl urmezi?
_____________________________________________________________
Tatãl, Duhul ºi Satana (1: 9-13)
Marcu 1:9 În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii, ºi a fost botezat de Ioan în Iordan.
10. ªi îndatã, când ieºea Isus din apã, el a vãzut cerurile deschise, ºi Duhul pogorându-Se peste El
ca un porumbel. 11. ªi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eºti Fiul Meu preaiubit, în Tine
îmi gãsesc toatã plãcerea Mea.” 12. Îndatã Duhul a mânat pe Isus în pustie, 13. unde a stat
patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stãtea împreunã cu fiarele sãlbatice ºi-I slujeau
îngerii.
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Ce mãrturiseºte Tatãl despre Isus?
_____________________________________________________________
Cum mãrturiseºte Duhul Sfânt despre Isus? Ce face pentru El la începutul misiunii?
_____________________________________________________________
Ce face Duhul cu Isus imediat („îndatã”) dupã botez?
_____________________________________________________________
Ce rol are ispitirea/testarea pe calea uceniciei?
_____________________________________________________________
Între cine ºi cine se duce rãzboiul spiritual în pustie? (v. 13)
_____________________________________________________________
Cine este de partea lui Isus? Dar de partea Satanei?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Calea uceniciei începe în pustie ºi te întoarce adesea în pustiu (loc asociat cu demonii
cf. þapul pentru Azazael trimis în pustie). Isus este confirmat de Tatãl ºi umplut cu
putere de Duhul. Dacã intri pe calea uceniciei intri ºi într-un rãzboi spiritual. Eºti gata
sã-L urmezi pe Isus? Marcu este singurul care aminteºte fiarele sãlbatice în contextul
ispitirii. Acest detaliu accentueazã ºi mai mult imaginea confruntãrii: Isus ºi îngerii,
de o parte, Satana ºi fiarele, de cealaltã parte. Patruzeci de zile în pustiu aminteºte de
cãlãtoria evreilor din Egipt spre Canaan (Deuteronom 8:2-4).
UCENICUL Îndatã: Fapte, nu doar vorbe (Aplicarea corectã ºi imediatã a învãþãturii)
Cu ce ispite te-ai confruntat dupã botez?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Care sunt „fiarele” cu care te lupþi în pustiu?
_____________________________________________________________
În ce domenii te ispiteºte Satana?
_____________________________________________________________
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Cum îl biruieºti?
_____________________________________________________________
Care sunt îngerii care te slujesc când eºti ispitit?
_____________________________________________________________
Cum te ajutã Duhul Sfânt în vremea ispitirii?
_____________________________________________________________
Marcu 1:14 Dupã ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, ºi propovãduia Evanghelia lui
Dumnezeu. 15. El zicea: „S-a împlinit vremea, ºi Împãrãþia lui Dumnezeu este aproape. Pocãiþivã, ºi credeþi în Evanghelie.”

PE CINE URMEZI? (Învãþãtura teologicã a textului biblic)
Primul mesaj (v. 14-15)
Când a început Isus sã vesteascã în Galileea?
_____________________________________________________________
De ce a fost închis Ioan?
_____________________________________________________________
Ce vestea Isus?
_____________________________________________________________
Care este mesajul evangheliei?
_____________________________________________________________
Ce rãspuns cere Isus de la ascultãtori faþã de evanghelie?
_____________________________________________________________
De ce pocãinþa ºi credinþa?
_____________________________________________________________
Faptul cã Marcu menþioneazã cã „dupã ce a fost închis Ioan” a început Isus sã
vesteascã evanghelia aratã nu doar încheierea misiunii lui Ioan ºi începutul misiunii
Lui, ci ºi preþul uceniciei. Ucenicia presupune: chemare, rãspuns ºi preþ. Ioan a fost
chemat, a rãspuns chemãrii ºi a plãtit preþul. Isus a fost chemat, a rãspuns chemãrii ºi
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a plãtit preþul. Ucenicii sunt chemaþi, trebuie sã rãspundã ºi sã… plãteascã preþul.
Aceasta, se pare, era marea problemã a creºtinilor persecutaþi în primul secol:
zdruncinarea credinþei în Isus. Ei se întrebau: Aceasta este calea? Este normal sã
suferim dacã Îl urmãm pe Isus? Meritã preþul? Multe dintre cãrþile Noului Testament
abordeazã tema aceasta pentru a-i încuraja pe ucenici. El este Calea, singura Cale
spre Dumnezeu! Acesta este preþul! Suferinþa, moartea! Mai vrei sã-L urmezi?
Marcu 1:16 Pe când trecea Isus pe lângã marea Galileii, a vãzut pe Simon ºi pe Andrei, fratele lui
Simon, aruncând o mreajã în mare, cãci erau pescari. 17. Isus le-a zis: „Veniþi dupã Mine, ºi vã voi
face pescari de oameni.” 18. Îndatã, ei ºi-au lãsat mrejele, ºi au mers dupã El. 19. A mers puþin mai
departe, ºi a vãzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, ºi pe Ioan, fratele lui, care, ºi ei, erau într-o corabie, ºi
îºi dregeau mrejele. 20. Îndatã i-a chemat; ºi ei au lãsat pe tatãl lor Zebedei în corabie cu cei ce
lucrau pe platã, ºi au mers dupã El.

Primii ucenici (v. 16-20)
Ce le-a cerut Isus pescarilor Simon ºi Andrei, Iacov ºi Ioan?
_____________________________________________________________
Care este rãspunsul lor?
_____________________________________________________________
Cât de prompt au rãspuns?
_____________________________________________________________
De ce este important sã rãspunzi „îndatã” chemãrii la ucenicie?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Care este preþul plãtit ca sã-L urmeze pe Isus?
_____________________________________________________________
La ce au renunþat cei patru ca sã meargã „dupã El”?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Cãlãtoria uceniciei „dupã El” cere un preþ, renunþare, schimbare, suferinþã. Vocaþia,
profesia, legãturile familiale, sursa de venit, viitorul sunt domenii în care se produc
schimbãri radicale când alegi sã rãspunzi chemãrii la ucenicie.
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UCENICUL Îndatã: Fapte, nu doar vorbe (Aplicarea corectã ºi imediatã a învãþãturii)
Când ºi cum ai auzit chemarea de a-L urma pe Isus?
_____________________________________________________________
Ai rãspuns „îndatã”? De ce, da? De ce, nu?
_____________________________________________________________
Dacã nu ai rãspuns încã, ce te face sã eziþi?
_____________________________________________________________
La ce a trebuit sã renunþi ca sã mergi dupã Isus?
_____________________________________________________________
Existã un cost pe care îl plãteºti zilnic pentru cã vrei sã fii ucenicul lui Isus? În ce
constã?
_____________________________________________________________
Care este preþul pe care nu vrei sã-L plãteºti?
_____________________________________________________________
Cum s-a schimbat viaþa ta dupã ce ai devenit ucenic al lui Isus?
_____________________________________________________________
Ce vei face sãptãmâna aceasta ca sã te asiguri cã mergi dupã Isus?
_____________________________________________________________
Prin ce te recunosc rudele ºi prietenii cã eºti ucenic de-al lui Isus?
_____________________________________________________________
Care sunt domeniile în care nu mergi „dupã El”, ci dupã alþii?
_____________________________________________________________
Care sunt lucrurile de care trebuie sã te pocãieºti ca sã fii cu adevãrat un ucenic demn
al lui Isus?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 2
Urmeazã-L ca sã slujeºti
Marcu 1:21-45
Atitudinea pe care ucenicii care Îl urmeazã pe Isus trebuie sã o aibã este cea de slujire.
Verbul „a sluji” este important oriunde apare în evanghelia lui Marcu. În acest
paragraf soacra lui Petru ilustreazã atitudinea de slujire a ucenicilor lui Isus. Faima
lui Isus începe sã creascã brusc ºi uluitor de repede odatã cu manifestarea puterii
Sale, vizibilã în învãþãtura Sa ºi în lucrarea Sa asupra duhurilor rele ºi bolilor.
Lucrarea din Galileea începe în Capernaum. Paragraful începe cu învãþãturã,
continuã cu exorcism ºi vindecãri, învãþãturã, vindecarea unui lepros ºi se încheie cu
mãrturia despre Isus ºi creºterea popularitãþii. Deja Isus este asociat cu ucenicii Sãi
(1:21, 38). Cãlãtoria uceniciei începuse; ce atitudine trebuia sã aibã ei mergând dupã
Isus? Cãlãtoria uceniciei nu este confortabilã. Are ca scop instaurarea ºi lãrgirea
Împãrãþiei spirituale. Presupune confruntãri. Asigurã-te cã nu-L urmezi din motive
greºite!
Pasajul mai amplu de la 1:21 la 3:30 abordeazã problema autoritãþii/puterii lui Isus.
Cuvântul exousia, „putere”, apare explicit în 1:22, 27; 2:10; 3:15, dar ºi implicit în
miracolele pe care le face Isus.
Isus în sinagogã: putere în Cuvânt ºi în eliberare spiritualã (Marcu 1:21-28)
Marcu 1:21 S-au dus la Capernaum. ªi în ziua Sabatului, Isus a intrat îndatã în sinagogã, ºi a
început sã înveþe pe norod. 22. Oamenii erau uimiþi de învãþãtura Lui; cãci îi învãþa ca unul care
are putere, nu cum îi învãþau cãrturarii. 23. În sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat.
El a început sã strige: 24. „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit sã ne pierzi? Te
ºtiu cine eºti: Eºti Sfântul lui Dumnezeu!” 25. Isus l-a certat, ºi i-a zis: „Taci, ºi ieºi afarã din omul
acesta!” 26. ªi duhul necurat a ieºit din el, scuturându-l cu putere, ºi scoþând un strigãt mare. 27.
Toþi au rãmas înmãrmuriþi, aºa cã se întrebau unii pe alþii: „Ce este aceasta? O învãþãturã nouã!
El porunceºte ca un stãpân chiar ºi duhurilor necurate, ºi ele Îl ascultã!” 28. ªi îndatã I s-a dus
vestea în toate împrejurimile Galileii.

PE CINE URMEZI? (Învãþãtura teologicã a textului biblic)
Calea uceniciei înseamnã confruntare spiritualã ºi supranaturalã. Confruntarea
începe în sinagogã, spaþiul public de învãþãturã ºi rugãciune.
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De ce Isus intrã „îndatã” în sinagogã?
_____________________________________________________________
Ce îi mirã pe oamenii din sinagogã?
_____________________________________________________________
Ce era deosebit în învãþãtura lui Isus?
_____________________________________________________________
De ce oamenii asociazã exorcizarea cu „o învãþãturã nouã”? V. 27
_____________________________________________________________
Dupã confruntarea învãþãturii, urmeazã confruntarea duhurilor din sinagogã
(adunare).
Ce afirmã omul posedat despre Isus?
_____________________________________________________________
De ce Isus îi spune duhului nu doar sã iasã din om, ci sã ºi tacã?
_____________________________________________________________
Ce putere îi este recunoscutã lui Isus?
_____________________________________________________________
Cum s-a rãspândit vestea? De ce?
_____________________________________________________________
UCENICUL Îndatã: Fapte, nu doar vorbe (Aplicarea corectã ºi imediatã a învãþãturii)
Dacã Isus intrã „îndatã” în adunare în ziua Domnului, faci la fel ºi tu? De ce?
_____________________________________________________________
De ce este importantã adunarea credincioºilor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Cum percepi puterea Cuvântului predicat?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Ce faci când nu simþi puterea Cuvântului predicat ?
_____________________________________________________________
Ce duhuri necurate crezi cã trebuie date afarã din adunarea noastrã?
_____________________________________________________________
Cum se foloseºte diavolul de duhul de nemulþumire, criticã, bârfã sau mândrie în
bisericã?
_____________________________________________________________
Ce crezi cã este prioritar pentru un ucenic: învãþãtura sau miracolele? De ce?
_____________________________________________________________
În casa ºi la uºa lui Petru (ºi a lui Andrei!): vindecare pentru slujire, nu
pentru popularitate (1:29-34)
Marcu 1:29 Dupã ce a ieºit din sinagogã, a intrat împreunã cu Iacov ºi Ioan, în casa lui Simon ºi a
lui Andrei. 30. Soacra lui Simon zãcea în pat, prinsã de friguri: ºi îndatã au vorbit lui Isus despre
ea. 31. El a venit, a apucat-o de mânã, a ridicat-o în sus, ºi au lãsat-o frigurile. Apoi ea a început sã le
slujeascã. 32. Seara, dupã asfinþitul soarelui, au adus la El pe toþi bolnavii ºi îndrãciþii. 33. ªi toatã
cetatea era adunatã la uºã. 34. El a vindecat pe mulþi care pãtimeau de felurite boli; de asemenea,
a scos mulþi draci, ºi nu lãsa pe draci sã vorbeascã, pentru cã-L cunoºteau.

PE CINE URMEZI? (Învãþãtura teologicã a textului biblic)
Poþi sã-L urmezi pe Isus din motive greºite, fãrã sã înþelegi inima Sa, învãþãtura Sa,
lucrarea Sa. Isus nu cãuta popularitatea. De aceea le poruncea demonilor ºi celor
vindecaþi sã tacã, sã nu rãspândeascã vestea despre El. Nu pentru faimã fãcea
minunile. Atunci, de ce?
Din sinagogã, dintr-un mediu public, Isus intrã în casa lui Petru „ºi a lui Andrei”.
Marcu este singurul evanghelist care adaugã „ºi a lui Andrei”. Petru, care a predicat
întâmplãrile pe care le scrie Marcu, vrea sã fie cinstit ºi sã spunã cã nu era doar casa
lui, ci ºi a fratelui sãu Andrei.
Ce problemã de rezolvat era în familia ucenicilor Simon ºi Andrei?
_____________________________________________________________
Ce au fãcut „îndatã” ce Isus a intrat în casã?
_____________________________________________________________
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Ce a fãcut Isus?
_____________________________________________________________
Ce a fãcut soacra vindecatã?
_____________________________________________________________
Ce au fãcut ucenicii?
_____________________________________________________________
Cine i-a adunat pe toþi bolnavii la uºa lui Petru?
_____________________________________________________________
Ce a fãcut Isus?
_____________________________________________________________
De ce nu-i lãsa pe draci sã vorbeascã?
_____________________________________________________________
În sinagogã, în casã sau la uºa casei, Isus face vindecãri fãrã a lãsa duhurile sã
vorbeascã, pentru cã nu puterea de vindecare trebuia predicatã, ci moartea Lui pe
cruce… ºi nu-I sosise încã ceasul. Înþelegerea Persoanei lui Isus este esenþialã pentru
un ucenic. Cine este El ca sã-L urmezi? Un învãþãtor plin de putere? Un vindecãtor? Un
eliberator de sub puterile demonice? Dacã doar pentru asta Îl urmezi, Îl urmezi din
motive greºite!
UCENICUL Îndatã: Fapte, nu doar vorbe (Aplicarea corectã ºi imediatã a învãþãturii)
Pe cine chemi „îndatã” când ai o problemã acasã?
_____________________________________________________________
De ce unii creºtini Îl vor pe Isus doar la adunare, nu ºi acasã la ei?
_____________________________________________________________
Ce probleme de rezolvat vede Isus la tine acasã?
_____________________________________________________________
Ce înveþi din slujirea soacrei vindecate?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Ce nevoi aveþi în familie? Suferiþi de „friguri”? Cum vã vindecaþi?
_____________________________________________________________
Cine slujeºte mai mult în familie? De ce?
_____________________________________________________________
Cum foloseºti în mod greºit relaþia cu Isus?
_____________________________________________________________
Care sunt situaþiile în care eºti mai interesat de avantajele urmãrii lui Isus decât de
slujire dupã modelul Lui?
_____________________________________________________________
Într-un loc pustiu: rugãciune pentru cãlãuzire (1:35-38)
Marcu 1:35 A doua zi dimineaþa, pe când era încã întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieºit, ºi S-a
dus într-un loc pustiu. ªi Se ruga acolo. 36. Simon ºi ceilalþi care erau cu El s-au dus sã-L caute; 37.
ºi când L-au gãsit, I-au zis: „Toþi Te cautã.” 38. El le-a rãspuns: „Haidem sã mergem în altã parte,
prin târgurile ºi satele vecine, ca sã propovãduiesc ºi acolo; cãci pentru aceasta am ieºit.”

PE CINE URMEZI? (Învãþãtura teologicã a textului biblic)
Isus nu e interesat de mulþimile de „la uºa” lui Petru. El este interesat de voia Tatãlui,
de misiunea pentru care a venit.
Ce face Isus dimineaþa? De ce?
_____________________________________________________________
Ce face Simon ºi ceilalþi când se trezesc fãrã Isus?
_____________________________________________________________
De ce Îl cautã?
_____________________________________________________________
Ce face Isus? De ce?
_____________________________________________________________
De ce a plecat de acolo lãsând mulþimile?
_____________________________________________________________
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Care era misiunea principalã în acel moment?
_____________________________________________________________
De ce ucenicii nu pricepeau?
_____________________________________________________________
Marcu 1:39 ªi s-a dus sã propovãduiascã în sinagogi, prin toatã Galilea; ºi scotea dracii. 40. A
venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga ºi-I zicea: „Dacã vrei, poþi sã
mã curãþeºti.” 41. Lui Isus I s-a fãcut milã de el, a întins mâna, S-a atins de el, ºi i-a zis: „Da, voiesc,
fii curãþit!” 42. Îndatã l-a lãsat lepra, ºi s-a curãþit. 43. Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus sã
plece numaidecât, 44. ºi i-a zis: „Vezi sã nu spui nimãnui nimic; ci du-te de te aratã preotului, ºi
adu pentru curãþirea ta ce a poruncit Moise, ca mãrturie pentru ei.” 45. Dar omul acela, dupã ce a
plecat, a început sã vesteascã ºi sã spunã în gura mare lucrul acesta, aºa cã Isus nu mai putea sã
intre pe faþã în nici o cetate; ci stãtea afarã, în locuri pustii, ºi veneau la El din toate pãrþile.

În toatã Galileea: Isus predicã, scoate draci, vindecã un lepros, nu mai poate
intra pe faþã, se retrage în locuri pustii (1:39-45)
Ce tipar se repetã în vindecarea leprosului?
_____________________________________________________________
Ce face Isus special pentru lepros?
_____________________________________________________________
Ce-i porunceºte?
_____________________________________________________________
De ce nu ascultã leprosul?
_____________________________________________________________
Ce face Isus?
_____________________________________________________________
Locurile pustii erau pentru Isus temelia lucrãrii. Ispitirea din pustiu, fiarele, Satana,
bãtãlia spiritualã nu L-au speriat. Biruinþa de acolo, puterea primitã ºi cãlãuzirea l-au
fãcut sã iubeascã pustia, nu sã se teamã de ea. În pustiu primeºte cãlãuzire, putere,
direcþie.
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UCENICUL Îndatã: Fapte, nu doar vorbe (Aplicarea corectã ºi imediatã a învãþãturii)
Care este „pustiul” în care te retragi?
_____________________________________________________________
Ce te determinã sã te retragi în locuri pustii?
_____________________________________________________________
De ce este esenþial pentru un ucenic sã caute retragerea în prezenþa lui Dumnezeu ºi
nu popularitatea în ochii oamenilor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ce legãturã este între pustiu ºi putere?
_____________________________________________________________
De ce ucenicii sunt slabi în credinþã?
_____________________________________________________________
Care trebuie sã fie dinamica dintre lucrare publicã ºi retragere?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Cum alternezi slujirea vizibilã cu retragerea discretã? De ce?
_____________________________________________________________
Alege sãptãmâna aceasta un loc ºi un timp anume pentru retragere din zgomotul ºi
agitaþia lumii, pentru a primi putere ºi cãlãuzire de sus.
Noteazã ce îþi vorbeºte Dumnezeu în pustiu despre slujirea ta ca ucenic al Lui.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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LECÞIA 3
Cum rãspunzi împotrivirii?
Marcu 2:1-3:6
Ucenicia pe urmele lui Isus presupune renunþarea la scopurile egoiste, sacrificiu de
sine spre folosul altora, dar ºi asumarea ostilitãþii din partea duºmanilor Împãrãþiei.
Isus face faþã confruntãrii cu cei care Îi contestã autoritatea de a ierta pãcatele,
criticilor vizavi de chemarea ºi alegerea pãcãtoºilor de a-L urma ºi opoziþiei faþã de
un nou mod de viaþã diferit de cel tradiþional. Modul Lui de a gestiona ºi de a
rãspunde împotrivirii este un exemplu pentru ucenicii Sãi. Dacã El s-a confruntat cu
critica ºi opoziþia ºi cei ce îl vor urma se vor confrunta ºi trebuie sã ºtie cum sã facã
faþã acestora. Cãci „dacã lemnului verde i s-a fãcut aºa, ce se va face celui uscat”?
Marcu 2:1 Dupã câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit cã este în casã, 2. ºi s-au
adunat îndatã aºa de mulþi cã nu putea sã-i mai încapã locul dinaintea uºii. El le vestea Cuvântul.
3. Au venit la el niºte oameni, care I-au adus un slãbãnog, purtat de patru inºi. 4. Fiindcã nu
puteau sã ajungã pânã la El, din pricina norodului, au desfãcut acoperiºul casei unde era Isus, ºi,
dupã ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zãcea slãbãnogul. 5. Când le-a vãzut Isus
credinþa, a zis slãbãnogului: „Fiule, pãcatele îþi sunt iertate!” 6. Unii din cãrturari, care erau de
faþã, se gândeau în inimile lor: 7. „Cum vorbeºte omul acesta astfel? Huleºte! Cine poate sã ierte
pãcatele decât numai Dumnezeu?” 8. Îndatã, Isus a cunoscut, prin duhul Sãu, cã ei gândeau
astfel în ei, ºi le-a zis: „Pentru ce aveþi astfel de gânduri în inimile voastre? 9. Ce este mai lesne: a
zice slãbãnogului: „Pãcatele îþi sunt iertate”, ori a zice: „Scoalã-te, ridicã-þi patul, ºi umblã?” 10.
Dar, ca sã ºtiþi cã Fiul omului are putere pe pãmânt sã ierte pãcatele, 11. „Þie îþi poruncesc”, a zis El
slãbãnogului, „scoalã-te, ridicã-þi patul, ºi du-te acasã.” 12. ªi îndatã, slãbãnogul s-a sculat, ºi-a
ridicat patul, ºi a ieºit afarã în faþa tuturor; aºa cã toþi au rãmas uimiþi, ºi slãveau pe Dumnezeu, ºi
ziceau: „Niciodatã n-am vãzut aºa ceva!”

PE CINE URMEZI? (Învãþãtura teologicã a textului biblic)
Dacã în 1:21-45 este subliniatã creºterea simpatiei faþã de Isus (din motive greºite), în
2:1-3:6 este evidenþiatã intensificarea opoziþiei faþã de Isus (tot din motive greºite).
Yahve este Unul… Aºa se traduce literal replica cãrturarilor. (2:1-12 )
Cine este în opoziþie cu Isus în acest paragraf?
_____________________________________________________________
Care este subiectul disputei dintre Isus ºi cãrturari?
_____________________________________________________________
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În ce casã are loc acþiunea?
_____________________________________________________________
De ce crezi cã doar Marcu relateazã cã au desfãcut acoperiºul ºi l-au spart?
_____________________________________________________________
Doar Marcu relateazã cã erau patru inºi cei care îl cãrau pe bolnav. Are vreo
semnificaþie? De ce?
_____________________________________________________________
Cine poate ierta pãcatele? Cum?
_____________________________________________________________
De ce Isus putea ierta ºi El pãcatele?
_____________________________________________________________
Pe ce bazã iartã Isus pãcatele slãbãnogului?
_____________________________________________________________
Cum ºi ce vede Isus în inima criticilor?
_____________________________________________________________
Care era dilema lor?
_____________________________________________________________
Care era pedeapsa pentru blasfemie?
_____________________________________________________________
De ce Isus întâi iartã pãcatele ºi apoi vindecã trupul?
_____________________________________________________________
Care este reacþia tuturor celor prezenþi?
_____________________________________________________________
UCENICUL Îndatã: Fapte, nu doar vorbe (Aplicarea corectã ºi imediatã a învãþãturii)
Care sunt prietenii tãi care au nevoie sã-i aduci la Isus?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Ce te împiedicã?
_____________________________________________________________
Ce înseamnã sã spargi acoperiºul doar sã-i poþi aduce la Isus?
_____________________________________________________________
Cum rezolvi problema pãcatelor tale?
_____________________________________________________________
Ce faci când eºti bolnav?
_____________________________________________________________
În ce situaþii ai întâlnit ostilitate când ai afirmat cã doar Isus iartã pãcatele?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Cei bolnavi au nevoie de doctor, nu cei sãnãtoºi. (1:13-17)
Marcu 2:13 Isus a ieºit iarãºi la mare. Toatã mulþimea venea la El; ºi El învãþa pe toþi. 14. Când
trecea pe acolo, a vãzut pe Levi, fiul lui Alfeu, ºezând la vamã. ªi i-a zis: „Vino dupã Mine!” Levi s-a
sculat, ºi a mers dupã El. 15. Pe când ºedea Isus la masã în casa lui Levi, mulþi vameºi ºi pãcãtoºi
au ºezut ºi ei la masã cu El ºi cu ucenicii Lui; cãci erau mulþi care mergeau de obicei dupã El. 16.
Cãrturarii ºi Fariseii, când L-au vãzut mâncând cu vameºii ºi cu pãcãtoºii, au zis ucenicilor Lui:
„De ce mãnâncã El ºi bea cu vameºii ºi cu pãcãtoºii?” 17. Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu
cei sãnãtoºi au trebuinþã de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit sã chem la pocãinþã nu pe cei
neprihãniþi, ci pe cei pãcãtoºi.”

Cine este în opoziþie faþã de Isus în acest pasaj?
_____________________________________________________________
În ce casã?
_____________________________________________________________
Care este subiectul disputei?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
De ce l-a invitat Levi acasã la el pe Isus?
_____________________________________________________________
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Ce ne învaþã asta despre ucenicie?
_____________________________________________________________
Cum îl cheamã Isus pe Levi la ucenicie?
_____________________________________________________________
Care este rãspunsul lui Levi?
_____________________________________________________________
De ce nu se jeneazã Isus sã stea la masã cu „vameºii ºi cu pãcãtoºii”?
_____________________________________________________________
De ce crezi cã fariseii ºi cãrturarii îi abordeazã pe ucenici cu acuzaþia ºi nu direct pe
Isus?
_____________________________________________________________
Ce te învaþã asta despre ucenicie?
_____________________________________________________________
Care era nevoia pãcãtoºilor pe care o împlinea Isus?
_____________________________________________________________
UCENICUL Îndatã: Fapte, nu doar vorbe (Aplicarea corectã ºi imediatã a învãþãturii)
Tu când ºi cum ai rãspuns chemãrii la a-L urma pe Isus?
_____________________________________________________________
Dacã nu ai rãspuns încã, ce te face sã eziþi?
_____________________________________________________________
Dacã ai rãspuns, l-ai dus pe Isus acasã la tine? Cum se vede asta?
_____________________________________________________________
Cum þi-a influenþat Isus cariera, locul de muncã, principiile de viaþã?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Care sunt „vameºii ºi pãcãtoºii” faþã de care ai prejudecãþi?
_____________________________________________________________
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Care e nevoia lor cea mai mare?
_____________________________________________________________
Cine îi poate vindeca pe prietenii tãi bolnavi de pãcat?
_____________________________________________________________
Gândeºte-te la prieteni pe care sã îi inviþi sã-L cunoascã pe Isus la tine acasã. Dacã e
nevoie mai ia trei prieteni ºi organizeazã o întâlnire cu Isus pentru prietenii tãi.
Marcu 2:18 Ucenicii lui Ioan ºi Fariseii obiºnuiau sã posteascã. Ei au venit ºi au zis lui Isus:
„Pentru ce ucenicii lui Ioan ºi ai Fariseilor postesc, iar ucenicii Tãi nu postesc?” 19. Isus le-a
rãspuns: „Oare pot posti nuntaºii câtã vreme este mirele cu ei? Câtã vreme au pe mire cu ei, nu pot
posti. 20. Vor veni zile, când va fi luat mirele de la ei, ºi atunci vor posti în ziua aceea. 21. Nimeni
nu coase un petic de postav nou la o hainã veche; altfel, peticul de postav nou rupe o parte din cel
vechi, ºi mai rea rupturã se face. 22. ªi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul cel
nou sparge burdufurile, ºi vinul se varsã, iar burdufurile se prãpãdesc; ci vinul nou este pus în
burdufuri noi.”

Nimeni nu cârpeºte o hainã veche cu un petic nou (2:18-22)
Cine este în opoziþie faþã de Isus în acest pasaj?
_____________________________________________________________
Care este subiectul de disputã?
_____________________________________________________________
Care este rãspunsul lui Isus?
_____________________________________________________________
Care este înþelesul celor trei pilde scurte?
_____________________________________________________________
Care este diferenþa dintre postul de formã ºi postul plãcut lui Dumnezeu?
Argumenteazã cu pasaje biblice.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ce anticipeazã Isus despre sine în v. 20?
_____________________________________________________________
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De ce postul este asociat cu perioade de restriºte din viaþa noastrã ºi nu cu cele de
bucurie?
_____________________________________________________________
De ce ucenicia pe urmele lui Isus nu poate fi o cârpire a vieþii vechi?
_____________________________________________________________
Cine îþi dã haina cea nouã a uceniciei?
_____________________________________________________________
Cum deosebeºti ucenicii cârpiþi de cei înnoiþi cu adevãrat?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ce înseamnã burdufurile noi pentru vinul cel nou?
_____________________________________________________________
De ce viaþa nouã nu poate fi turnatã în forme vechi? Care este riscul?
_____________________________________________________________
UCENICUL Îndatã: Fapte, nu doar vorbe(Aplicarea corectã ºi imediatã a învãþãturii)
Cum obiºnuieºti sã posteºti?
_____________________________________________________________
De ce postul naºte controverse ºi astãzi?
_____________________________________________________________
De ce Isus trece dincolo de post ºi vorbeºte despre nevoia înnoirii?
_____________________________________________________________
Cum s-a înnoit viaþa de rugãciune, postul, dãrnicia, milostenia, iertarea etc. de când
ai devenit ucenic al lui Isus?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
În ce domeniu al vieþii tale spirituale încã te mai „cârpeºti” ºi nu ai fost înnoit de Isus?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Marcu 2:23 S-a întâmplat cã într-o zi de Sabat, Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui, pe
când mergeau, au început sã smulgã spice de grâu. 24. Fariseii I-au zis: „Vezi, de ce fac ei ce nu este
îngãduit sã facã în ziua Sabatului?” 25. Isus le-a rãspuns: „Oare n-aþi citit niciodatã ce a fãcut
David, când a fost în nevoie, ºi când a flãmânzit el ºi cei ce erau împreunã cu el? 26. Cum a intrat
în Casa lui Dumnezeu, în zilele marelui preot Abiatar, ºi a mâncat pâinile pentru punerea
înaintea Domnului, pe care nu este îngãduit sã le mãnânce decât preoþii? ªi cum a dat din ele
chiar ºi celor ce erau cu el? 27. Apoi le-a zis: „Sabatul a fost fãcut pentru om, iar nu omul pentru
Sabat; 28. aºa cã Fiul omului este Domn chiar ºi al Sabatului.”

Fiul Omului este Domn chiar ºi al sabatului. (2:23-28)
Cine sunt oponenþii lui Isus în acest pasaj?
_____________________________________________________________
Care este subiectul disputei?
_____________________________________________________________
De ceÎl abordeazã pe Isus ºi nu pe ucenici direct?
_____________________________________________________________
Care era problema fariseilor?
_____________________________________________________________
Cu ce argumente le rãspunde Isus?
_____________________________________________________________
De ce pentru Isus conteazã mai mult nevoia ucenicilor decât ziua sabatului?
_____________________________________________________________
Care era eroarea fariseilor?
_____________________________________________________________
De ce Isus are autoritate ºi peste ziua sabatului?
_____________________________________________________________
UCENICUL Îndatã: Fapte, nu doar vorbe (Aplicarea corectã ºi imediatã a învãþãturii)
De ce nu postesc? De ce mãnâncã? Oricum ar face, cineva se scandalizeazã. Isus
stârneºte împotrivire. A merge dupã Isus înseamnã sã te confrunþi cu opoziþie, cu
piedici. Mai vrei sã-L urmezi?
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Cum gestionezi împotrivirile?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Cu ce împotriviri te confrunþi ca ucenic al lui Isus?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Care sunt regulile vechi de care te-a eliberat Isus de când Îl urmezi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Cum se manifestã formalismul ºi legalismul azi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
În ce situaþii ai simþit cã oamenilor le pasã mai mult de reguli decât de nevoile tale?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
În ce domenii eºti legalist în defavoarea nevoilor oamenilor ºi a relaþiilor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Marcu 3:1 Isus a intrat din nou în sinagogã. Acolo se afla un om cu mâna uscatã. 2. Ei pândeau pe
Isus sã vadã dacã-l va vindeca în ziua Sabatului, ca sã-L poatã învinui. 3. ªi Isus a zis omului, care
avea mâna uscatã: „Scoalã-te, ºi stai la mijloc!” 4. Apoi le-a zis: „Este îngãduit în ziua Sabatului sã
faci bine sau sã faci rãu? Sã scapi viaþa cuiva sau s-o pierzi?” Dar ei tãceau. 5. Atunci, rotindu-ªi
privirile cu mânie peste ei, ºi mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-þi mâna!” El
a întins-o, ºi mâna i s-a fãcut sãnãtoasã. 6. Fariseii au ieºit afarã, ºi s-au sfãtuit îndatã cu Irodianii
cum sã-L piardã.

S-au sfãtuit cum sã-L piardã (3:1-6)
Cine sunt oponenþii lui Isus?
_____________________________________________________________
Care este disputa?
_____________________________________________________________
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De ce Isus este aºa ofensiv?
_____________________________________________________________
Cum explici mânia Lui?
_____________________________________________________________
Care erau gândurile opozanþilor?
_____________________________________________________________
Cum vede Isus împietrirea inimii lor?
_____________________________________________________________
Ce s-au sfãtuit fariseii cu irodianii? De ce?
_____________________________________________________________
Huleºte! La moarte! Iatã acuzaþia ºi condamnarea lui Isus. Deocamdatã rostitã în
Galileea, dar neînfãptuitã. Dacã Îl urmezi pe Isus ºi vei afirma cã doar El are
autoritatea de a ierta pãcatele, dacã te vei asocia cu pãcãtoºii care au nevoie de Isus,
dacã vei renunþa la practici ºi ritualuri vechi trãind o viaþã nouã, dacã vei reinterpreta
credinþa dupã Scripturi, nu dupã tradiþiile strãmoºeºti ºi dacã îi vei confrunta pe
oameni direct, vei avea aceeaºi soartã. Huleºte! La moarte! Mai vrei sã-L urmezi pe
Isus? Eºti sigur cã nu-L urmezi din motive greºite?
UCENICUL Îndatã: Fapte, nu doar vorbe (Aplicarea corectã ºi imediatã aînvãþãturii)
Cum gestionezi opoziþia ºi acuzaþiile neîntemeiate, acuzaþia de nonconformism ºi
încãlcarea legilor strãmoºeºti?
_____________________________________________________________
Cum gestionezi complotul de a fi ucis, poate nu fizic, dar social, psihic, economic etc.?
_____________________________________________________________
Ce ai învãþat de la Isus despre ucenicie ºi împotrivire?
_____________________________________________________________
Ce vei face sãptãmâna asta diferit când te vei confrunta cu opoziþie?
_____________________________________________________________
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