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O întâlnire cerească
Textul de bazã: Luca 2. 8-18

Introducere:
O situaţie cât se poate de nepotrivită
• Era noapte, întuneric şi păstorii erau singuri
• Păstorii erau obosiţi
• Probabil numai unii erau de strajă iar alţii dormeau
• Pentru un mesaj Dumnezeiesc era un moment nepotrivit
o Un astfel de Mesaj trebuia anunţat într-un palat guvernamental
o Cu martorii autorizaţi din societate
o Şi pregătit cu stima şi onoarea cuvenită
• Dar Dumnezeu lucrează cu alte principii decât omul:

Dumnezeu îşi alege mesagerul
Dumnezeu şi-a ales de data aceasta un Înger
Luca 2: 9

Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului
a strălucit împrejurul lor.
• Un înger = singular
• Împrejurul lor = plural
• Daca Dumnezeu vorbeşte cu omul tot împrejurul său este inclus
o Nu numai mesagerul ci şi tu
o Atunci şi cei din jurul tău îşi dau seama de lucrul acesta
o Ei obsearvă că s-a schimbat ceva în tine – tu străluceşti deodată

Dumnezeu subliniază autoritatea mesagerului
Luca 2: 13

Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească,
lăudând pe Dumnezeu ...
• Mesagerul nu este nici odată singur
o Poate că apare singur
o Poate că ne pare nouă că e singur
o Dar dacă într-adevăr e un mesager Dumnezeiesc atunci ne convinge
prin alţii din jurul lui
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Dumnezeu îşi alege primitorul mesajului
Dumnezeu îi alege pe cei mai neînsemnaţi
Luca 2. 8

În ţinutul acela erau nişte păstori, cari stăteau afară în câmp, şi făceau de
strajă noaptea împrejurul turmei lor.
• Păstorii erau cei mai neînsemnaţi din societatea lor
o A fi păstor nu era o calificare de muncă
o Era cea mai joasă slujire pentru un patron
o Nici măcar la un proces juridic nu puteau fi chemaţi ca martori
• De ce nu a ales Dumnezeu o autoritate socială sau guvernamentală?
o Pentru că aceste instituţii sunt realizări pământeşti
o Ele n-au valoare veşnică
o Ei sunt conduşi de o ideie pămîntească
o Ei au un ghid de trai fără Dumnezeu

Dumnezeu îi alege pe cei fără autoritate, dar cu inimă largă
Ieremia 40:11

El îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul
Lui, şi va călăuzi blând oile cari alăptează.
• Cine vrea să fie un mesager trebuie să aibă o inimă largă pentru cei din jurul
său
• Trebuie să simtă cu ei, să recunoască primejdia care se apropie
• Trebuie să fie de acord, să se îndepărteze de avantajele unei vieţi moderne care
se bazează pe succesele societăţii
• Mesajerul trebuie să fie dispus să răspândească vestea tuturor celor din jur
Luca 2: 15-18

După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis
unii către alţii: ,,Haidem să mergem până la Betleem, şi să vedem ce ni s-a
spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă, şi au găsit pe
Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în iesle. După ce L-au văzut, au istorisit
ce li se spusese despre Prunc. Toţi ceice i-au auzit, s-au mirat de cele ce le
spuneau păstorii.
• Trebuie să aibă grijă de generaţia viitoare
o O mama cu mai mulţi copii a fost întrebată la bancă, ce meserie are.
Ea a răspuns: „Eu lucrez ca antrenoare pentru conversaţii şi purtarea
în comun. Eu dau lecţii juridice şi rezolv cu succes certuri şi
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neînţelegeri. Eu dau sfaturi în probleme economice şi în folosirea
optimală a timpului liber. Eu sprijin planificarea viitorului şi onorez
succesul celor în cauză. Eu conduc o mică societate, care există de
mai multe sute de ani. Eu sunt mamă.”

Dumnezeu îşi alege şi conţinutul mesajului
Luca 2: 10-14

,,Nu vă temeţi: 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 Hristos, Domnul.” Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un
prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” Şi deodată, împreună cu
îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu, şi
zicând: ,,Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ
între oamenii plăcuţi Lui.”

„Slava lui Dumnezeu ...”
• O unitate de măsură cerească
Apocalipsa 7: 11-12

Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul
bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la
pământ în faţa scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu, şi au
zis: ,,Amin.” ,,A Dumnezeului nostru, să fie lauda, slava, înţelepciunea,
mulţămirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.”

„... şi pace pe pământ”
• Pace pe pământ – prin Isus Cristos
Ioan 14:27

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se
tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.
Romani 5:1

Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.
• Pace pe pământ – de la Isus Cristos şi de la Dumnezeu
1 Corinteni 1:3

Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
• Pace pe pământ – a lui Dumnezeu
Filipeni 4:6-7
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Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţămiri. Şi pacea
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile
în Hristos Isus.
Aici e vorba de pacea interioară a inimii credinciosului
El, care poate aduce toate necazurile vieţii la Mântuitorul său
Care prin rugăciune se poate baza sută la sută pe conducerea Lui
Şi care este singurul care merită Mulţumire şi Laudă
Luca 7:50

Dar Isus a zis femeii: ,,Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace.”

Dumnezeu are şi astăzi nevoie de mesageri
• Mesagerii, care ascultă chemarea Mântuitorului
Marcu 2:14 (Isus cheamă pe Matei)

Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, şezând la vamă. Şi i-a
zis: ,,Vino după Mine!” Levi s-a sculat, şi a mers după El.
• Mesagerul cunoaşte voia Mântuitorului
Marcu 16:15

,,Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.”
• Mesagerul se lasă condus de Duhul Sfânt
Romani 8:9

Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui
Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos,
nu este al Lui.
• Mesagerul trăieşte în pace cu Dumnezeu
Coloseni 3:15-17

Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să
stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. Cuvântul lui Hristos să
locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă
unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti,
cântând lui Dumnezeu cu mulţămire în inima voastră.

Amin
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