
Minuni care te "obliga" sa crezi 

Minuni intamplate la Craciun 
Luca 2: 8-20 (Joan 1: 14) 

Scopul /ecJiei: Sa ne ajute sa intelegem cat de mult ne-a iubit 
Dumnezeu, cane-a trimis un Mantuitor. 

Versetul de aur: ,, $i Cuvantul S-a focut trup, $i a locuit 
printre noi, plin de har, $i de adevar. $i noi 
am privit slava Lui, o slava fntocmai ca 
slava singurului niiscut din Tata/. " (loan 
1:14) 

Texte suplimentare de citit: Lucal:30-38; Luca 2:1-7; Matei 
I: 18-25; Isaia 9: 1-7; Mica 5: 1-5; Isaia 11 : 1-9 

Na~terea Domnului Isus, impreuna ~u ~o~ea ~i invierea s~'. 
sunt cele mai importante evenimente dm tstona rasc~param 
noastre. Ele sunt chiar inima Bibliei. Na~terea Domnulm a fost 
mentionata pentru prima data ~ Genesa 3: 1? ~i u~tima dat_,li este 
mentionata in Apocalipsa 12:5. ~ fat~ acestut evemment maret ~ 
trebui sane smerim, sa-I mulµ.mnm Im Dumnezeu pe~tru darul Lu~ 
nespus de mare. in adevar, Domnul Isus poate fi constderat eel mat 
mare cadou pe care Dumnezeu 1-a facut oamenilor. 

Acum 2000 de ani El a venit in lume, in lumea pe care El a 
creat-o, ~i totu~i, lumea nu L-a cunoscut. Acest lucru este ~imito~, ~ 
mai presus de acest lucru uimito~, ~ste faptul ca El a v~mt la at Sat, 
care-L a~teptau, dar ei nu L-au pnmtt, pentru ca nu a vemt a~a c~ au 
crezut ei. Faptul este dureros, dar impietrirea lor a fa.cut cu putmta 
mantuirea neamurilor. 

Daca ai Sai nu L-au primit, Dumnezeu extinde oferta Lui catre 
lumea intreaga ~i ofera harul infierii tuturor, indiferent _de 
nationalitate, clasa sociala sau rasa. Leda dreptul celor ce cred ~t-L 
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primesc in inima sa devina copii ai lui Dumnezeu, printr-o na~tere 
supranaturala. 

Datoria noastra, in calitate de popor rascumparat, este sa 
cautam sa intelegem scopul venirii Mantuitorului in lume ~i sa ne 
bucuram de harul pe care El ni 1-a adus. ,,Harul ~i adevarul au venit 
prin Isus Hristos". (loan 1 : 17) 

Venirea Domnului Isus in lumea noastra nu inseamna numai o 
religie noua, ci o Cale noua ~i vie prin care sa ne putem apropia de 
Dumnezeu prin El, care este Mantuitorul nostru, dar ~i Mijlocitor 
intre om ~i Dumnezeu. 

Domnul Isus s-a nascut la implinirea vremii ~i ziua aceea a 
fost marcata de cateva evenimente uimitoare. Pamantul n-a sarbatorit 
atunci evenimentul, dar 1-a sarbatorit cerul impreuna cu o~tile cerului. 

Tot ce s-a intfunplat atunci a fost minunat ~i in toate s-a vazut 
puterea, dar ~i dragostea lui Dumnezeu. . 

L iMPLINIREA PROFETIILOR 

Ca sli nu se uite fagaduinta facuta inca in Eden, Dumnezeu a 
dat oamenilor diferite informatii cu privire la venirea Aceluia care va 
zdrobi capul ~arpelui. Biblia vorbe~te despre poporul din care Else va 
n~te, locul unde se va na~te, imprejurarile in care se va na~te, chiar ~i 
caracterul Lui este descris. 

Iar cand s-a nascut El, Evangheli~tii spun ca toate cele ce s-au 
petrecut, au avut loc ca sa se implineasca Scripturile. 

Sa spui ca un lucru se va intampla, cu sute de ani inainte, ~i 
apoi sa faci ca acel lucru sa se intample in.tocmai ~i la timp, este numai 
puterea ~i intelepciunea lui Dumnezeu. 

Proorociile fa.cute, analizate, ~teptate, au pastrat in inimile 
oamenilor flacara credintei aprinsa. Iar apoi, cand tot ce s-a prevestit, 
s-a intamplat, oamenii credintei au spus: ,,A~a a fost scris ! ". 

Viata Domnului Isus in intregime, de la na~tere ~i pana la 
inviere, a fost o implinire a profetiilor. Mare este in adevar puterea lui 
Dumnezeu! 
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11. APARITIA iNGERILOR LA BETLEEM 

Biblia vorbe~te despre aparitia, in diferite situatii critice in 
istoria poporului Israel, a unui inger, care aduce cate un mesaj 
imbucurator oamenilor intristaµ ~i descurajaµ. ( exemplu: Agar, mama 
lui Samson, Ghedeon, pe vremea imparatului Ezechia etc.) 

Dar niciodata ingerii, aceste duhuri slujitoare, n-au venit in 
numar a~a de mare ~i cu atata bucurie, sa cante ~i sa slaveasca pe 
Dumnezeu, ca la n~terea Domnului Isus. Ei aduc pastorilor de la 
Betleem vestea buna, de care omenirea avea nevoie. ,,S-a nascut un 
Mantuitor, care este Hristos Domnul ! ". 

Oastea cereasca de ingeri a cintat la Betleem: ,,Slava lui 
Dumnezeu ~i pace intre oamenii placuti Lui!". 

Cand Domnul Isus a fost ispitit de diavolul in pustie, au venit 
ni~te ingeri sa-1 slujeasca. (Matei 4:11) in Gradina Ghetimani, cand 
Domnul s-a rugat, a venit un inger sa-L intareasca. (Luca 22 :43) Cand 
a inviat Domnul dintre cei morµ, a venit un inger ~i a dat piatra de pe 
mormant la o parte ~i a ~ezut pe ea. (Matei 28 :2) 

ingerii au fost prezenti in viata pamanteasca a Domnului Isus 
~i vor fi prezenti ~i la a doua Lui venire. (Matei 25: 31) 

III. iNTRUPAREA CUV ANTULUI (loan 1:1-18) 

Apostolul loan, a fost eel mai apreciat ucenic al Domnului 
Isus. El a ramas langa Domnul pana la cruce ~i el, eel dintai spune ca 
Dumnezeu este dragoste. 

Oamenii au ~tiut dintotdeauna ca exista Dumnezeu, acest 
adevar este pus in ,,codul nostru genetic", ne n~tem cu ~a ceva. Dar 
oamenii n-au ~tiut cum este Dumnezeu, ce face El, ce planuri are cu 
omenirea. 

Evangheli~tii Matei ~i Luca incep istoria vietii Domnului Isus 
cu n~terea Sa la Betleem. Apostolul loan incepe istoria nemuritoare a 
vietii Domnului lsus, nu de la Betleem, ci din ve~nicie ~i spune: ,,la 
inceput era Cuvantul ~i Cuvantul era Dumnezeu. Numele Domnului 
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Isus este ~i ,,Cuvantul lui Dumnezeu".(Apocalipsa 19: 13) 
ti calitate de ,,Cuvant al lui Dumnezeu", El a venit sa ne 

descopere pe Tatal, sane spuna cum este Tatal. (loan 14 :8,9) 
La implinirea vremii, etemul Cuvant s-a intrupat, s-a fa.cut 

trup. Cel infinit s-a facut om, Cel nevazut a putut fi vazut, Cel ce era 
departe a venit aproape, Cel ce parea ascuns s-a fa.cut de cunoscut 
oamenilor. lar ca sa se poata intampla aceste lucruri, Dumnezeu a luat 
chip de om, a devenit om ca ~i noi, dar fara de pa.cat. 

in Domnul Isus se une~te ce este ceresc cu ce este pamantesc ~i 
aceasta s-a intamplat ca El sa poata fi Mantuitor ~i Mijlocitor intre 
Dumnezeu ~i oameni. A fost posibil ca El sa moara, a putut fi atins de 
slabiciunile noastre, ca sa inteleaga nevoile profunde ale omului. 

IV. CALAUZIREA MAGILOR DE CATRE O STEA (Matei 2:1-12) 

Magii sunt simbolul oamenilor intelepti de pretutindeni care il 
cauta pe Dumnezeu, ~i ei prin cautarea lor, spun tuturor oamenilor sa
L caute pe Dumnezeu pentru implinirea lor sufleteasca. Cea mai 
frumoasa zi din viata Magilor a fost ziua in care L-au gasit pe Domnul 
Isus la Betleem. 

Dar cautarea magilor a fost determinata de aparitia pe 
firmamentul cerului a unei stele neobi~nuite, ce avea un mesaj de spus 
~i ei I-au infeles. Steaua le-a spus lor, ca in Iudeea s-a nascut un 
lmparat ~i ei trebuie sa mearga sa-L caute, ca sa-1 aduca inchinarea lor. 

Magii au plecat in cautarea Imparatului ~i steaua i-a calauzit 
pana la Betleem, unde era nascut Pruncul. Este interesant de observat, 
ca magii nu s-au inchinat Mariei, nici lui Iosif, ci Pruncului ~i Lui i-au 
adus darurile lor: aur, smirna ~i tamaie, ~i aceasta pentru ca ei au vazut 
in Pruncul nascut un lmparat, un Prof et ~i un Preot. 

Magii au fost o surpriza pentru locuitorii Ierusalimului, ei au 
venit din Rlisarit, calauziti de o stea, sa caute pe imparatul de curand 
nascut al iudeilor ~i ei nu ~tiau nimic. 

Dar cred ca ~i magii au fost surpri~i ca nimeni dintre iudei nu
L cauta pe imparatul de curand nascut. Nici chiar preotii care ~tiau 
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locul unde trebuia sa se nasca Mesia, n-au plecat in cautarea Lui. 
Cautarea magilor a fost rasplatita. Ei au fost calauziti de stea la 

venire, ~i au fost calauziti ~i la plecare, printr-un vis. Dumnezeu le-a 
aratat drumul pe care trebuie sa mearga. 

V. SEMNIFICATIA CRACIUNULUI 

in fata maretului eveniment care a avut loc la Betleem ne 
smerim, ne bucuram, dar ne ~i intrebam: ce avem noi prin na~terea 
Lui? 

a) Avem un Mantuitor 
A~a a spus ingerul pastorilor la Betleem: ,,S-a nascut un 

Mantuitor!" Domnul Isus a fost ~i Profet, ~i invatAtor ~i Cel mai mare 
medic care a trait, dar mai presus de toate acestea, El este Mantuitorul 
nostru. 

b)Avem un Miilocitor(Evrei 7:25: 1 Timotei 2:5) 
intre un Dumnezeu sfant ~i un om pacatos, sta un Mijlocitor 

desavar~it. El are trecere la Dumnezeu ~i iube~te pe oameni ~i ii vrea 
mantuiti. 

c) Avem o mantuire si[:Urii 
Datorita jertfei Sale, pacatele noastre sunt iertate, El a facut tot 

ce trebuie pentru noi. Lace a facut El nu mai trebuie adaugat nimic. El 
este Pacea noastra pentru ca ne-a impacat cu Dumnezeu, platind El 
toate datoriile noastre. Noi ne incredem in ce a facut El ~i avem pace in 
suflet. 

Conc/uzie: 
Dumnezeu a trimis omenirii un Mantuitor, pentru cane-a iubit 

~i a vrut sa ofere lumii intregi ~ansa impacarii cu El. A vazut ca am fost 
in~elati de Satan ~i robiti de el ~i a venit sa ne salveze din robia 
pacatului. 
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Omul nu a avut nevoie de o noua religie, ci de un Mantuitor. 
Domnul Isus in calitate de Mantuitor, nu numai cane spune ce a facut 
El ~i ce trebuie sa facem noi, El ne ajuta sa facem tot ce trebuie. in El 
avem totul deplin. El garanteaza ascultarea rugaciunilor noastre 
iertarea noastra ~i intrarea noastra in Imparatia lui Dumnezeu, prin El.' 

-~tip ca un om pricepe cu adevarat semnificatia Craciunului 
numai cand 11 prime~te pe Dumnezeu in inima? 

-Cum a fost cand ati experimentat voi minunea Craciunului? 
- ~titi care este eel mai mare cadou pe care noi ii putem face 

Celui nascut in Betleem? 
-Ce va impresioneaza eel mai mult la Craciun? 
-La primul Craciun au fost trei categorii de oameni: bucuro~i, 

nepasatori ~i impotrivitori. Acum cate categorii sunt? 
-Cum credeti ca putem sarbatorii Craciunul ca sa-L onoram pe 

Dumnezeu? 
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Schifa prescurtata a lecfiei 

Minuni intamplate Ia Crdciun 
Luca 2: 8-20 (Joan 1:14) 

Introducere 

I. implinirea profefiilor 

11.Aparifia ingerilor la Betleem 

m. intruparea Cuvantului (loan 1: 1-18) 

Iv. Ciliuzirea magilor de citre stea (Matei 2: 1-12) 

V. Semnificafia Criciunului 
a)Avem unMantuitor 
b)AvemunMijlocitor(Evrei 7:25; 1 Timotei2:5) 
c) Avem o mantuire sigura 

Concluzie: 
Dumnezeu a trimis omenirii un Mantuitor pentru cane-a iubit 

~i a vrut sa ofere lumii intregi ~ansa impacarii cu El. A vazut ca am fost 

in~elati de Satan ~i robiti de el ~i a venit sa ne salveze din robia 
pacatului. 

-Mantuirea noastra este sigura pentru ca ne bazam pe tot ce a 
facutEl. 

- Craciunul poate fi inteles pe deplin numai atunci cand omul 
ii prime~te pe Domnul Isus in inima. 
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