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„Eu sunt lumina lumii”
Textul de bază: Isaia 9:1-6

Întroducere
• Suntem la începutul lunii decemvrie
• Semnele cele mai cunoscute pentru acest timp sunt miile de lumini pe străzile
oraşelor
• Începe timpul crăciunului
• Prin acest simbol – lumina – lumea copiază de fapt Scriptura
• Nu există un simbol mai bun pentru Isus Cristos, decât lumina
Ioan 8:12

•
•
•
•

Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: ,,Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează
pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieţii.”
Şi totuşi, lumea nici nu-şi mai dă seama că Isus este de fapt lumina
Ei admira lumina, admiră instalaţia ei costisitoare, dar nu admiră pe Isus
Şi chiar lumea de azi ar avea nevoie de această lumină
Ce zice Biblia despre această situaţie:

O schimbare prin puterea luminii
Prin venirea Domnului nostru Isus Cristos pe acest pământ a
început o eră nouă
• Prin naşterea Lui a primit lumea aceasta o nouă speranţă
Isaia 9:1

•
•
•
•

Totuşi întunerecul nu va împărăţi vecinic pe pământul în care acum este
necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon
şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă
mare, ţara de dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor.
În întunerecul acestei lumi Dumnezeu trimete o lumină salvatoare
Prin ea vrea să dea lumii o nouă speranţă de salvare
Salvarea aceasta era strict necesară
Conducerea religioasă a poporului ales era stricată:
Luca 16:14
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Fariseii, cari erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea, şi
îşi băteau joc de El.
• Cei bolnavi n-au avut nici o speranţă de vindecare
Marcu 1:32

Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii.
• Situaţia morală a poporului ales era dezastroasă
Matei 19:10

Ucenicii Lui I-au zis: ,,Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul şi nevasta lui, nu
este de folos să se însoare.”
• Poporul lui Dumnezeu era de mai multe secole subjugată. În prezent de romani
• Ei visau de o salvare printr-un Salvator
Isaia 9:1

Totuşi întunerecul nu va împărăţi vecinic pe pământul în care acum este
necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon
şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă
mare, ţara de dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor.

Poporul Israel a beneficiat de venirea Domnului
•
•
•
•

Isus a vindecat mulţi dintre ei, bolnavi fără o speranţă de vindecare
A salvat pe cei legaţi în lanţurile satanei
Oamenii s-au bucurat de salvarea lor, dar de Isus n-au vrut să ştie nimica
Salvarea lor din întunericul vieţii n-au vrut să accepte

•
•
•
•
•
•
•

Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii
au iubit mai mult întunerecul decât lumina, pentrucă faptele lor erau rele.
Atuncea a fost ca şi astăzi, ei au vrut cel mai mult, dar numai gratuit
Ei nu-şi dau seamă. că Isus le oferă o salvare vecinică
Isus a venit ca Lumina lumii pentru salvarea fiecărui în parte
El poate face ordine în viaţa omului pierdut
Religiozitatea omului nu ajunge pentru iertarea păcatelor
Şi Apostolul Pavel a fost religios, poate mai religios ca unul dintre noi
Şi totuşi a avut nevoie de salvare prin Domnul nostru Isus Cristos

Ioan 3:19

1 Timotei 1:15-16

O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: ,,Cristos
Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre cari cel dintâi
sunt eu. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Şi arate în
mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede
în El, în urmă, ca să capete viaţa vecinică.

Şi noi putem beneficia de venirea Domnului pe acest pământ
a4ro03e1
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• Isus subliniază scopul venirii
Ioan 8:12

Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: ,,Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează
pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieţii.”
• Şi fiecare, care umblă sub lumina Lui, va fi salvat
• Dar salvarea aceasta cere descoperirea petecelor negre în viaţa noastră
Ioan 3:20

Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se
vădească faptele.
• Frica omului este descoperirea acestor fapte rele în inima lui
• El se fereşte de o lumină pătrunzătoare, care descoperă totul
Roman 1:32

Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri,
sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni
pe cei ce le fac.
• Şi chiar aici vrea să ajute Dumnezeu prin această lumină

O viaţă prin puterea luminii
•
•
•
•

Toţi, care au acceptat această schimbare în viaţa lor au fost salvaţi
De acum înainte vor fi şi ei “raze indicatoare pentru cei care caută”
Un far la malul mării nu iluminează toată marea
Ci este un punct de reper, punct de orientare pentru cei care sunt pe drum
1 Tesaloniceni 5:5

Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai
întunerecului.
• Noi nu suntem chemaţi să iluminăm drumul altuia
• Noi suntem chemați să-i arătăm drumul spre Mântuire
• Punct de orientare pentru cel care caută – pe Isus
Efeseni 5:8-11

•
•
•
•

Odinioară eraţi întunerec; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi
deci ca nişte copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în
neprihănire şi în adevăr. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului, şi nu
luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai de
grabă osândiţi-le.
În timp de pregătire pentru venirea Domnului putem arăta oamenilor
adevăratul scop a crăciunului
Pentru aceasta nu ne trebuie curaj ci voinţa
Dacă vrem să fim martori Lui atunci ce ne mai împiedecă?
Promisiunea Domnului este de mult timp rostită:
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Evrei 12:1

Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să
dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să
alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.
• Condiţia premergătoare este ca viaţa noastră trebuie să fie în ordine
• Numai un vas curat poate oferi altuia o apă curată
1 Ioan 1:9

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte
păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
• Conţinutul acestei ape este o putere duhovnicească dar şi veşnică
Isaia 9:5-6

•
•
•
•
•
•

Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei, şi orice haină de
război tăvălită în sânge, vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc.
Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul
Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor,
Domn al păcii.
Aşa ca iluminaţia de crăciuni pe străzile noastre, aşa şi noi să luminăm în
această lume
Iluminaţia de crăciuni nu cere o admiraţie a trecătorului
Trecătorul se bucură de prezenţa ei
Sarcina ei nu este alta decât să lumineze
Prin prezenţa ei vrea să anunţe venirea crăciunului
Condiţia este, să fie văzută de cât mai mulţi
Matei 5:14

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână
ascunsă.
• Pe cine anunţăm noi în timpul crăciunului?
• Suntem noi aşa de ocupaţi cu planificarea zilelor libere ?
• Sau cu alegerea cadourilor pentru cei dragi?

Răsplata este pregătită
• V-a veni ziua, când nu ne mai ostenim ca să fim o lumină pentru Domnul
• Pentrucă o să fim odată cu El împreună
• Şi toată osteneala noastră v-a fi răsplătită cu o viaţă veşnică cu Domnul
Apocalipsa 22:5

Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici
de lumina soarelui, pentrucă Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor
împărăţi în vecii vecilor.
Amin
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