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Mare bucurie că vine Isus
Textul de bază: Luca 2:146

Introducere:
În fiecare an acelaşi lucru
•
•
•
•
•

In centrele comerciale e o aglomerație insuportabilă
Difuzoarele trombozează cântări de crăciun
În familiile noastre o atmosferă încordată
În întreprinderile noastre pregătirile de concediu
Şi pe şoselele noastre: mal mult stai decât mergi

In fiecare an primim informații greşite
• Televiziunea şi emisiunile de radio ne fac de crezut, că crăciunul nu este o
serbare creştină
• Ei manipulează informațiile în gânduri materialiste
• Cuvântul Biblie nici nu ia în gură
• O poezie dintr-un ziar german, liber tradus: Pomul de crăciun lipit cu vată
albă, Maria făcută din carton şi zdrențele Copilul nu sunt decât stearină în roz.
Steaua pe vârful pomului din ciocolată şi înăuntru e gol - ce idol!

În fiecare an susținem: cu noi, nu !
• Poate că unii au exclus pomul de iarnă din locuința lor
• Poate că unii nu mai fac cadouri
• Poate ca unii nu mai admit nici frunze de brad în casă

Bucuria adevărată primim numai prin Isus Cristos
O bucurie vestită acum 2000 de ani
Luca 2: 10

Dar îngerul le-a zis:-„Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o
măre bucurie pentru tot norodul: astăzi in cetatea lui David, vi s-a născut
un
Mântuitor, care este Cristos, Domnul
• Un Mântuitor, un Salvator pentru poporul subjugat a lui Dumnezeu
• Poporul avea toate motivele să fie plin de bucurie
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Dar pentru noi, venirea lui Isus ale un alt scop:
Luca 19:10

Pentrucă Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască (şi să salveze) ce
era
pierdut!
• Prin moartea şi prin învierea Fiului Lui Dumnezeu, El a devenit Salvatorul şi
Mântuitorul celor pierduți.
• Fiecare, care vine la El, poate să obțină această mare bucurie:
• cel tânăr sau bătrân
• cel sănătos sau cel bolnav
• cel sărac sau cel care se simte bogat
• cel talentat sau cel netalentat
• cel ce se închipuie ca om bun sau cel rău
• cel alb sau cel negru
l Tesaloniceni 2:3-4

Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul
nostru, care voieşte ca toți oamenii să fie mântuiți şi să vină la cunoştința
adevărului

Cum putem ajunge la această bucurie divină?
Dacă vine un setos la noi, cum acționăm?
•
•
•
•
•
•
•

Facem întâi analize medicale, de unde provine setea?
Sau analizăm societatea înconjurătoare, căutând motivul setei?
Sau îi explicăm compoziția chimică a apei, şi efectul ei?
Sau analizăm trecutul lui, poate că in tinereţea lui ....
?
Sau îl chiar mustrăm, că nu-şi poate ține poftele lumeşti în frâu?
Sau ne declarăm de acord cu el, că ceilalţi sunt devină?
Sau îi dăm apa, dar el n-o bea?

Cum ne purtăm cu cel ce caută iertarea păcatelor?
Ioan 3: 16-17

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiut
pentru ca oricine crede in El, să nu piară, ci să aibă viața veşnică.
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci
ca lumea
să fie mântuită prin EL
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• Degeaba venim noi cu metode teologice, greu de înțeles pentru cel ce ne
ascultă.
• Degeaba îi arătăm toată paleta noastră de experiență, pe care o avem.
• Degeaba îi explicăm cum să bea din această apă vie, dar el nu bea.

Numai cel care acceptă jertfa Domnului nostru Isus Cristos pe
calvar, poate să fie salvat
•
•
•
•

Numai cel care recunoaşte necesitatea unei salvări, poate fi salvat
Numai cel care acceptă, ca Domnul să preia conducerea vieții, se poate numi
copil a Lui Dumnezeu
Numai cel care mărturiseşte schimbarea această prin viața lui, poate fi mântuit.
Faptele Apostolilor 8:36-39 (Famenul ?i Filip)

Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite
apă;
ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se
poate. Famenul a răspuns: „Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu" A
poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe
famen. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi
famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de
bucurie.

Isus înviorează bucuria noastră in El
• La naşterea Domnului nostru Isus Cristos, corul îngerilor întrebuinţau cuvântul
• „Kyrie", ceeace înseamnă „stimă", „putere".
Faptele Apostolilor 2:36

Să ştie bine dar, toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn şi Cristos
(Salvator) pe acest Isus, pe care L-ați răstignit voi.
• Şi Isus cel Înviat a spus odată:
Matei 28:18

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost
dată în cer şi pe pământ.

Ce consecinţe rezultă pentru noi?
• Viața noastră nu mai depinde de bunăvoie a unor prieteni îndoielnici
• Ci bucuria vieții noastre este de o valoare vecinică
• Atunci, când suntem în întunericul acestei lumi dar şi atunci, când suntem în
grijuri şi ispite mari
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• Isus Cristos, Mântuitorul şi Salvatorul nostru este bucuria noastră
Ioan 16:22

Tot aşa şi voi: acum sunteți plini de întristare; dar EU vă voi vedea iarăşi,
inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. în ziua
aceea, nu Mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că,
orice veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, vă va da.
Luca 2:10-11

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o
mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut
un
Mântuitor, care este Cristos, Domnul
• Această bucurie v-a fi încoronată odată la Tatăl Ceresc:
Apocalipsa 7: 9-17

După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o
numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod şi de
orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi
înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; şi
strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care
şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” Şi toți îngerii stăteau împrejurul
scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi
vii. Şi s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie, şi s-au
închinat lui Dumnezeu, şi au zis: ,,Amin.” ,,A Dumnezeului nostru, să fie
lauda, slava, Înțelepciunea, mulțămirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii
vecilor! Amin.” Şi unul din bătrâni a luat cuvântul, şi mi-a zis: ,,Aceştia,
cari sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?“
,,Doamne“, i-am răspuns eu, ,,Tu ştii“. Şi el mi-a zis: ,,Aceştia vin din
necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sângele Mielului.
Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I
slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va
întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i
va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arşiță. Căci Mielul, care stă în
mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele
apelor vieții, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. “
Amin
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