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Dumnezeu a venit la noi – în sărăcie
Textul de bază: Luca 2:8-20

Introducere
• Despre regina Angliei Victoria se spune, că îi plăcea să meargă la plimbare
în pădurea din apropierea locului unde stătea, dar în haine obișnuite,
incognito. Într-o zi a prins-o o ploaie mare şi ea s-a adăpostit la intrarea
unei case sărăcăcioase. Acolo locuia o femeie bătrână. Împărăteasa, care nu
a fost recunoscută, a întrebat-o dacă nu are o umbrelă pentru ea. Femeia
bătrână i-a răspuns: „Am două umbrele una foarte bună şi una cam ruptă.
Vă împrumut pe cea ruptă pentru că pe cea bună nu ştiu dacă mi-o veţi
aduce înapoi. Împărăteasa i-a mulţumit şi a plecat. În a doua zi un slujitor a
reginei, îmbrăcat în livree i-a adus umbrela înapoi, mulţumind în numele
reginei pentru amabilitatea ei. Când şi-a dat femeia seama pe cine a servit,
s-a necăjit spunând de mai multe ori: „Dacă aş fi ştiut cine era dânsa!”
• Mulţi dintre noi o să spunem probabil tot aşa când o să stăm înaintea
Tronului lui Dumnezeu

Isus S-a născut în sărăcie
„Dacă aş fi stiut ...”
• … că acest Isus va avea o aşa de mare importanţă în lumea aceasta
• Societatea nostră sărbătoreşte crăciunul
• Dar prioritatea acordată de oameni crăciunului nu se îndreaptă spre Isus, ci
spre lucruri sentimentale
• Cum cântăm noi în zilele de sărbătoare:
• “Auzi corul îngeresc, Mărire lui Dumnezeu”,
• “ Întunericul dispare, e Crăciun! S-a născut Mântuitorul,
• Îngerii spun. Pace pentru cel păcătos. A venit azi Salvatorul pe pământ.”
• sau “O noapte preasfinţită”.
• Dar sunt într-adevăr aceste motive sărbătorirea crăciunului?
• Care sunt dorinţele nostre ascunse în legătură cu crăciunul?
• O fată a fost întebată care a fost cel mai frumos eveniment la crăciun?
• Ea a răspuns: Am fost la un concert cu Backstreet Boys. Era exceptional.
Credeam că mor.
• Crăciunul de azi este dominat de pretenţiile şi viziunile noastre, şi nu de
cele întâmplate la Betleem
• Isus Cristos S-a născut într-o iesle, şi nu într-un palat în Ierusalim
a4ro03d1.pdf

© „Cu Evanghelia pe drum” de Manfred Folk

2

• “Dacă S-ar fi născut într-un palat ca rege, … atunci … poate şi eu …”
• Dar Dumnezeu pune de la început un semn
Romani 2 :11

Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.
• Dumnezeu subliniază astfel că valoarea unui om nu constă prin felul lui de
îmbrăcăminte, situaţia lui socială, starea lui financiară sau onoare
• Dumnezeu are alte unităţi de măsură
• Prin fiul Său a stabilit, ce contează în ochii Lui
Isaia 53:2-3

El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un
pământ uscat. N-avea nici frumuseţă, nici strălucire ca să ne atragă
privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Dispreţuit şi
părăsit de oameni, om al durerii şi obicinuit cu suferinţa, era aşa de
dispreţuit că îţi întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
• Şi rezultatul a fost foarte omenesc
Ioan 1 11

A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit
• Această dispreţuire era mare
Marcu 3:20-21

Au venit în casă, şi s-a adunat din nou norodul, aşa că nu puteau nici
măcar să prânzească. Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau,
au venit să pună mâna pe El. Căci ziceau: ,,Şi-a ieşit din minţi.”
• Dar Isus nu a lăsat pe cei slabi în slăbiciunea lor omenească
• Le-a dat o posibilitate de salvare, reînnoirea
Ioan 1:12-13

•
•
•
•
•
•

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia
firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
Dumnezeu nu priveşte funcţia sau inteligenţa ta
Tu eşti creaţia Lui şi aşa vrea să te salveze – pentru-că te iubeşte
Isus vrea să te salveze de sub jugul păcatului
El vrea să devii copilul Lui
El vrea să fie Salvatorul tău – născut într-o iesle – pentru tine.

Prin sărăcia lui Isus Cristos suntem noi solicitaţi
• Isus nu cere de la noi să devenim săraci
• Dar El cere de la noi o nouă prioritate în gândire
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Iacov 2:1-4

•
•
•
•
•
•
•

Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Cristos, Domnul
slavei, căutând la faţa omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea
voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare, şi intră şi un
sărac îmbrăcat prost şi voi puneţi ochii pe celce poartă haina strălucitoare,
şi-i ziceţi: ,,Tu şezi în locul acesta bun!” Şi apoi ziceţi săracului: ,,Tu stai
colo în picioare!” Sau: ,,Şezi jos la picioarele mele!” Nu faceţi voi oare o
deosebire în voi înşivă, şi nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele?
Cum ne purtăm noi faţă de cei din jurul nostru
O actriță, datorită unui succes pe scenă a devenit dintr-o dată foarte
cunoscută şi înconjurată de reporteri
Lumea credea, că dacă e aşa de cunoscută, atunci trebuie să şi ştie totul.
Spre mirarea ei, deodata a fost confruntată cu întrebări despre a căror
răspuns n-avea cunoştiinţă
Aşa se întâmplă şi cu cei noi pocăiţi
Odată decişi pentru Isus – se pretinde că trebuie să ştie totul
Şi noi nu ne dăm seama că ei sunt suprasolicitaţi
Iacov 2:5

Ascultaţi, prea iubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sânt săraci în
ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai
Împărăţiei, pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?
Luca 16:15

Isus le-a zis: ,,Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar
Dumnezeu vă cunoaşte inimile; pentrucă ce este înălţat între oameni, este o
urâciune înaintea lui Dumnezeu.

De la iesle la Tronul Ceresc
• Valoarea aprecierii omeneşti nu contează în veşnicie
Iacov 1:9-10

•
•
•
•
•

Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălţarea lui. Bogatul,
dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii.
Viitorul nostru nu constă în valori stabilite de oameni
Un copil a lui Dumnezeu este un copil regesc
Dacă ne dăm seama ce s-a întămplat la Betleem atunci înţelegem şi ce s-a
întâmplat pe Cruce
Atunci putem înţelege şi învierea Domnului nostru Isus Cristos
Dar şi înălţarea Lui

Ieslea a fost primul loc a Domnului nostru pe acest pământ
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Înălţarea a fost ultimul loc a Domnului pe acest pământ
Dar Isus v-a veni din nou: ca Domn
Marcu 14:61-62

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Isus tăcea, şi nu răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat iarăş, şi I-a
zis: ,,Eşti Tu, Cristosul, Fiul Celui binecuvântat?” ,,Da, sunt,” i-a răspuns
Isus. ,,Şi veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe
norii cerului.”
Numai cine recunoaşte pe Isus în iesle
Poate să recunoască pe Isus pe cruce ca Salvator şi Mântuitor personal
Numai cine acceptă această venire a Fiului lui Dumnezeu pe pământ
Numai acela poate spune: “Da Doamne, vreau să fiu copilul Tău”
Şi atunci se îndeplineşte Scriptura
Ioan 1:11-13

A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit,
adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia
vreunui om, ci din Dumnezeu.
Atunci nu mai contează dacă ai fost bogat sau sărac,
Dacă ai fost bine văzut sau ai trăit la marginea societăţii
Nici activităţile tale umanitare sau de bună voie nu mai contează
Decizia ta, numai ea contează: Pentru sau împotriva lui Dumnezeu
Ieslea sau o serbare frumoasă cu cadouri, multe lumânări, o masă bogată
si...

•

Prin naşterea Domnului nostru Isus Cristos, omenirea s-a împărţit
în două părți: Pentru sau împotriva salvării prin cel Nou Născut
Joan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.
Ioan 3:36

Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va
vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
Amin
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