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Pe El voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El,
chiar dacă acum nu-L vedeţi, şi vă bucuraţi nespus,

cu o bucurie de nedescris şi glorioasă,
pentru că primiţi la capătul credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.

Cu privire la această mântuire, profeţii care au profeţit
despre harul ce urma să fie al vostru,

au căutat şi au cercetat cu atenţie, încercând să afle ce vreme
sau ce împrejurări le arăta Duhul lui Hristos din ei,

atunci când a prezis suferinţele lui Hristos
şi slava care urma după acestea.

Lor le-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei înşişi,
ci pentru voi, cu privire la lucrurile
care v-au fost anunţate acum
prin cei ce v-au vestit Evanghelia
prin Duhul Sfânt trimis din cer –
lucruri în care chiar şi îngerii doresc să privească.
Prin urmare, încingeţi-vă coapsele minţii voastre,
fiind treji, puneţi-vă pe deplin nădejdea
în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Hristos!

I PETRU 1:8-13
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Regele vine! Isus Hristos a venit și va mai veni
încă o dată. Aceasta este speranţa bisericii pe care El
a răscumpărat-o cu propriul sânge. Venirea Lui este
bucuria noastră tocmai pentru că El este este comoara
noastră cea mai de preţ.

ADVENTUL provine de la termenul latinesc
care înseamnă „venire” sau „sosire” și are
de-a face cu venirea lui Cristos. Este o sărbătoare
tradiţională care are în vedere prima venire a lui Isus și
așteptarea celei de-a doua. Această perioadă a anului
este un timp de comemorare și bucurie, de privit și de
așteptat, dar și un timp de reflectat la promisiunile lui
Dumnezeu și de anticipare cu răbdare și rugăciune
împlinirea promisiunilor.
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O, vino azi, Emanuel,
Răscumpără pe Israel!
El geme sub povara grea
Şi zorii aşteaptă în noaptea rea.
Săltaţi, cântaţi, în Israel
Va reveni Emanuel!
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SĂPTĂMÂNA 1: O ISTORIE A ÎNTUNERICULUI ȘI DEPRAVĂRII
29 NOIEMBRIE – 5 DECEMBRIE

Adventul este benefic pentru că scoate
la iveală răutatea oamenilor. Lumina
strălucitoare a Crăciunului este
glorioasă pentru că inimile noastre
sunt pierdute în întuneric. Profetul
Isaia ar confirma – el, care a fost ales
să fie vocea Domnului în proclamarea
judecăţii și apoi a milei, a disperării,
iar apoi a speranţei, a întunericului,
iar apoi a luminii.

AȘTEPTÂND ÎN TIMP CE APELE CRESC
Deși poporul Israel era împărţit în
două, rebeliunea a fost comună.
Împărăţia de Sud (Iuda) urma să fie
judecată asemenea Împărăţiei de
Nord (Israelul). Isaia a profeţit
distrugerea Israelului de către Asirieni
în timp ce și-a părăsit soţia care a
rămas în Iuda. Lucrarea sa de
câștigare a celor necredincioși i-a
implicat familia – nou-născutul a fost
chemat Maher-șalal-haș-baz, în
traducere Grăbește-te să jefuiești,
aruncă-te asupra prăzii, o mărturie

a dezastrului care urma să vină și o
aluzie continuă la dificultatea slujbei.
Isaia a scris despre o avertizare
întunecată:

„Pentru că poporul acesta a refuzat
apele din Şiloah care curg lin, şi s-a
bucurat de Reţin şi de fiul lui Remalia,
de aceea Stăpânul va ridica
împotriva ta apele mari şi puternice
ale râului, adică pe împăratul Asiriei
şi toată gloria sa. El se va ridica
deasupra albiei şi se va revărsa peste
maluri! Va năvăli în Iuda ca un puhoi
şi, curgând peste, le va ajunge până
la gât! Aripile sale întinse vor acoperi
întinderea ţării tale, Emanuele!“
ISAIA 8:6-8

În anticiparea venirii Luminii, Isaia a
ilustrat o judecată întunecată,
asemenea inimilor evreilor, un
întuneric mai profund decât orizontul
nopţii – întunericul scufundării.

Domnul a promis poporului râuri line,
însă ei au ales potop și ape învolburate
care veneau din nord pentru a-i
scufunda. Mulţi spun că nu există o
altă moarte mai terifiantă decât cea
prin înec; plămânii se umplu cu apă,
membrele se zbat în timp ce se
scufundă în adâncuri. Toate se
întunecă în timp ce lumina se
strâmtorează până se stinge.

OPREȘTE-TE ȘI MEDITEAZĂ
De ce începem sărbătoarea
Adventului cu un astfel de mesaj
întunecat?

Cum crezi că a fost pentru evrei să
audă astfel de profeţii cu privire la
distrugere? De ce Și-a revelat
Dumnezeu disciplinarea Sa Israelului?
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O LUMINĂ CARE SE APROPIE
Însă atunci când toate speranţele
păreau că se scufundă, Isaia și-a
ridicat capul, schimbându-și discursul:

Totuşi nu va mai fi întuneric peste cei
ce au fost în necaz. După cum în
trecut El a făcut de ruşine ţinutul lui
Zabulon şi ţinutul lui Neftali, tot aşa,
în viitor, El va acoperi de glorie
Galileea neamurilor, înspre mare,
dincolo de Iordan! Poporul care
umbla în întuneric a văzut o mare
lumină! Peste cei ce locuiau în ţara
umbrei morţii1 a strălucit o lumină!
Tu ai înmulţit neamul şi ai făcut să-i
crească bucuria. Ei se bucură
înaintea Ta cum se bucură nişte
oameni de seceriş şi cum se bucură
cei care împart o pradă. Fiindcă jugul
ce-i apăsa, drugul de pe umerii lor şi
toiagul asupritorului lor, le-ai zdrobit
Tu ca în ziua înfrângerii lui Midian.

Căci orice încălţăminte purtată în
învălmăşeala luptei şi orice haină
tăvălită în sânge va fi arsă, va deveni
hrană pentru foc. Căci un Copil ni s-a
născut, un Fiu ni s-a dat, iar
autoritatea va sta pe umerii Săi! Va fi
numit: «Sfetnic minunat, Dumnezeu
puternic, Tată veşnic, Prinţ al păcii.»
Autoritatea Sa va creşte neîncetat şi
va fi o pace fără sfârşit pentru tronul
lui David şi împărăţia Sa. El o va
întemeia şi o va întări prin judecată
şi dreptate, de acum şi pe vecie.
Râvna DOMNULUI Oştirilor va face
aceasta.

ISAIA 9:1-7

Isaia a profeţit despre o vreme în care
potopul avea să scadă ca intensitate.
Mesia avea să apară și apele aveau să
sece; Hristos avea să vină, iar
întunericul avea să se risipească.
Întunericul nu este de fapt opusul

luminii, ci este absenţa luminii. Un
orb vede culoarea neagră; el pur și
simplu nu vede. Așadar prezenţa
Mântuitorului nu doar că strălucește
puternic, dar aduce morţii la viaţă.

Potopul păcatului nu este final. Omul
locuiește pe fundul oceanului, dar prin
iluminarea Duhului acesta poate să se
uite din adâncurile întunecate către
razele de lumină care încep să se
zărească la suprafaţa apelor. Licărirea
distantă, Lumina cea Măreaţă, va veni
în Israel ca un copil – Fiul întrupat al
lui Dumnezeu care va schimba lumea.
Asemenea lui Israel, toţi acei care simt
potopul disperării își pun speranţa în
Lumina care va veni din întuneric și
așa Îl vor aștepta pe Domnul – venirea,
sosirea lui Mesia, semnificaţia
primului Crăciun și ajutorul prezent
pentru deznădejdea găsită în aceste
vremuri de sărbătoare.
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OPREȘTE-TE ȘI GÂNDEȘTE-TE
De ce este important să iei în
considerare întreaga imagine a
răscumpărării lui Dumnezeu și nu să
începi doar cu crucea și învierea lui
Hristos?

În ce fel răzvrătirea lui Israel
portretizează inima ta? Cum se
schimbă acest gând în lumina
Evangheliei?
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TIMP DEVOŢIONAL ÎN GRUP

Citește Isaia 8:11-14 și răspunde la următoarele
întrebări.
1. Cum te eliberează frica de Domnul de frica de oameni?

2. Cum te ajută frica de Domnul să te simţi în siguranţă?

3. În ce domenii nu ai înţeles corect frica?

Citește Isaia 8:17-22 și răspunde la următoarele
întrebări.
1. Când vine potopul asupra ta, care este persoana la care
alergi?

2. „Îngâimă și bolborosește” persoana care te sfătuiește în
circumstanţe grele?

3. Se adresează persoana respectivă inimii, te îndreaptă
către Hristos și te încurajează să aștepţi ajutorul de la
Domnul?

RUGĂCIUNE

Petreceţi timp rugându-vă pentru inimi deschise cu ocazia
acestor sărbători. Rugaţi-vă pentru inimi care vor fi
dornice și nerăbdătoare cu privire la realitatea primei
veniri a lui Hristos și a revenirii Lui viitoare.
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TIMP DEVOŢIONAL ÎN FAMILIE

Începe acest timp făcând o recapitulare a spiritului
Adventului. Spune copiilor că Adventul este un bun prilej
de a celebra prima venire a lui Hristos și de a aștepta cu
nerăbdare cea de-a doua venire.

Citește Isaia 9:2 și folosește următoarele întrebări.
1. Au fost cuvinte pe care nu le-ai înţeles din text?

2. Biblia spune că oamenii umblau în întuneric. Ce ilustra
acel întuneric?

3. Pe cine reprezintă „Lumina măreaţă” care a fost
promisă?

4. Acest pasaj este o profeţie cu privire la un eveniment
care se va consuma în viitor. Despre cine sau despre ce
crezi că vorbește Isaia în acest pasaj?

RUGĂCIUNE

Rugaţi-vă prin Isaia 9:2. Mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru
lumina care strălucește în întuneric prin trimiterea Fiului
Său, care ne mântuiește de păcate și cereţi-I lui Dumnezeu
să ne ajute să începem aceste sărbători cu bucurie și
anticipaţie.

ACTIVITATE RECOMANDATĂ
Ascultă cântectul „Lumina lumii” al grupului Ekklesia și
învaţă-l împreună cu copiii.
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O, vino, vino, Răsărit,
La cei ce atâta au tânjit,
Ca bezna nopţii să străpungi
Şi jalea noastră să alungi!
Săltaţi, cântaţi, în Israel
Va reveni Emanuel!
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SĂPTĂMÂNA 2: ELIBERAREA
6 DECEMBRIE – 12 DECEMBRIE

Poporul Israel călătorea în întuneric,
rătăcind în noaptea lungă și neagră a
păcatului, răzvrătirii și împietririi
inimii. Însă le-a fost promis că lumina
va veni, că o vor vedea și că
întunericul de care altfel nu ar fi putut
scăpa va lua sfârșit. În tot Vechiul
Testament, profeţii au vorbit despre
venirea lui Mesia. Fiecare profeţie
reprezenta un cuvânt de speranţă care
le spunea oamenilor cum să
recunoască venirea Unsului lui
Dumnezeu și le aducea aminte că nu
erau uitaţi. Mesia se va naște in
Betleem, va fi fiul unei fecioare, un
rege conform liniei lui David, care va
domni anunţând o eră de pace fără
precedent. Israel privea și aștepta plin
de dor, teamă și anticipare venirea
acestui Mesia promis – Lumina lumii.
Într-o noapte modestă și normală, El a
venit – după cum spusese că va veni.
Când s-a împlinit vremea, Maria a dat

naștere primului ei născut – un fiu.
A fost înfășat în scutece, culcat într-o
iesle și numit Isus, pentru că El avea
să salveze și să mântuiască pe poporul
Lui de păcatele sale. Și uite așa, pur și
simplu, o șoaptă în noaptea din
Betleem, un fiu s-a născut; un fiu ni
s-a dat. Plânsetul acestui nou-născut a
străpuns cerul din noaptea aceea ca o
trompetă anunţând apusul păcatului –
înfrângerea morţii pe vecie pentru toţi
care cred.

„Lumina mare” promisă de profetul
Isaia a venit în lume. Întruchiparea
speranţei, iubirii, luminii și vieţii s-a
îmbrăcat pe Sine Însuși în fragilitatea
pielii umane. El a venit, Dumnezeu în
trup, plin de milă, compasiune și
putere pentru a salva pe cei pierduţi în
întuneric și a-i duce în împărăţia
luminii veșnice.

El a venit – așa cum a promis că o va
face – pentru a face ceea ce noi nu am
fi putut face niciodată.

OPREȘTE-TE ȘI MEDITEAZĂ
Ce îţi arată nașterea lui Isus despre
credincioșia lui Dumnezeu?

Ce promisiuni ale lui Dumnezeu
aștepţi să le vezi împlinite? Cum te
încurajează împlinirea perfectă a
promisiunii lui Dumnezeu de a-L
trimite pe Mesia în încrederea ta în
credincioșia Lui?

ÎNVINGÂND PĂCATUL ȘI MOARTEA

PENTRU TOTDEAUNA
Meditarea la nașterea lui Isus ne duce
cu gândul la moartea Lui, pentru că
tocmai acesta a fost motivul venirii
Lui. El a venit să mântuiască pe
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poporul Lui de păcatele sale (Matei
1:21), ceea ce înseamnă că El a venit să
moară în locul lor. Adventul este prin
urmare nu doar despre nașterea lui
Isus, ci și despre viaţa, moartea și
învierea Lui.

Acest bebeluș gingaș și neajutorat și
totuși plin de har și de adevăr, a
crescut un bărbat care a trăit o viaţă
perfectă și a murit în locul păcătoșilor.
Din dragoste, Fiul lui Dumnezeu a
binevoit să intre în sărăcia condiţiei
umane și să locuiască printre oameni
ostili faţă de El, cărora le-a câștigat
libertatea.

El era în lume şi lumea a fost făcută
prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A
venit la ceea ce era a Lui, dar ai Săi
nu L-au primit. IOAN 1:10-11

Şi judecata este aceasta: lumina a
venit în lume, dar oamenii au iubit
mai mult întunericul decât lumina,
pentru că faptele lor erau rele.
IOAN 3:19

Aşadar, întrucât copiii sunt părtaşi
sângelui şi cărnii, El a devenit
asemănător cu ei, pentru ca, prin
moarte, să-l distrugă pe cel ce are
puterea morţii, care este diavolul, şi
să-i elibereze pe cei care toată viaţa
lor erau ţinuţi în sclavie prin frica de
moarte. EVREI 2:14-15

De dragul lor, El a fost dispreţuit,
respins, zdrobit, lovit și omorât. În
acord cu voia Tatălui, El a fost
pedepsit în locul lor. El a fost jertfa
perfectă și finală pentru păcat. El, care
nu a cunoscut niciun păcat, a devenit
păcat pentru ca noi să devenim
neprihăniţii lui Dumnezeu în El. Pe
cruce, Isus a învins păcatul, iar prin
învierea Sa a biruit moartea. El a
deschis calea pentru toţi cei care se
încred în El să fie eliberaţi de păcat și
să fie înfiaţi în familia lui Dumnezeu,
devenind copiii Lui. Nu există
eliberare de păcat și din întuneric
decât prin moartea lui Hristos. Doar
prin moartea Lui există motiv pentru
sărbătorirea nașterii Acestui copil.

OPREȘTE-TE ȘI MEDITEAZĂ
Petrece un moment pentru a lua în
considerare contrastul dintre Isus
ca și copil într-o iesle și Isus ca bărbat
atârnat pe cruce.

Cum se schimbă modul în care
percepi Crăciunul, atunci când te uiţi
la nașterea lui Isus prin lentilele
morţii și învierii Lui?

SĂ VEZI, SĂ IEI AMINTE ȘI SĂ

TRĂIEȘTI
Isus nu doar a adus lumină, El este
lumina!

În El era viaţa și viaţa era lumina
oamenilor. IOAN 1:4

Isus le-a vorbit din nou: – Eu sunt
lumina lumii. Cel ce Mă urmează pe
Mine nu va umbla niciodată în
întuneric, ci va avea lumina vieţii.
IOAN 8:12
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Eu am venit ca lumină în lume,
pentru ca oricine crede înMine să nu
rămână în întuneric. IOAN 12:46

Un lucru deosebit cu privire la lumină
este că ea strălucește nu doar pentru a
ne arăta pericolele și locurile în care
putem aluneca, dar și să ne descopere
ce este frumos. Dacă lumina nu ar
informa ochii, nu ar exista nicio altă
posibilitate de a vedea ceea ce este
frumos. Isus a venit să ne scape de
lumina întunecată a păcatului și să ne
deschidă ochii pentru a vedea,
îmbrăţișa și bucura de frumuseţea Lui.
El este lumina noastră. Prin El vedem.
Prin El luăm aminte. Prin El trăim.
Cei care se încred în Hristos sunt
eliberaţi de legea păcatului și a morţii
și aduși la viaţă pentru a se bucura de
o viaţă nouă – viaţă din belșug și
eternă.
Pentru aceia care acum umblă în
întuneric este speranţă – Lumina a
venit. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul

Său, născut dintr-o femeie, născut sub
lege, pentru a-i răscumpăra pe toţi cei
care sunt sub Lege și pentru a-i înfia
(Gal. 4:4-5). Lumina lui Isus este mult
mai puternică decât păcatul tău și
decât întunericul circumstanţelor tale.
Lumina a strălucit în întuneric și
întunericul nu a biruit-o, pentru că nu
o poate birui.

OPREȘTE-TE ȘI MEDITEAZĂ

Dacă cineva te-ar întreba „Cine este
Isus?”, cum ai răspunde? Petrece
timp gândindu-te și scriind diverse
feluri în care ai răspunde acestei
întrebări. Te conduc răspunsurile tale
la adorare în închinare?

Mulţumește-I lui Dumnezeu pentru
ocazia pe care o ai de aceste sărbători
să fii treaz cu privire la realitatea
Evangheliei.
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TIMP DEVOŢIONAL ÎN GRUP

CiteșteMatei 1:18-24 și Luca 2:1-20 și răspunde la
următoarele întrebări.
1. Care sunt lucurile pe care le observi în aceste pasaje?

2. Unde vezi dovada împlinirii profetice în nașterea lui
Isus?

3. Ce îţi vine în minte atunci când te gândești la lumină?

4. Imaginează-ţi cum ar fi să umbli în întuneric complet.
Ce efect ar avea prezenţa luminii în acea experienţă?

Citește Ioan 8:12 și Ioan 12:46 și răspunde la
următoarele întrebări.
1. Ce promisiuni vezi în aceste pasaje?

2. Cum vezi realitatea acestor promisiuni în viaţa ta?

RUGĂCIUNE
Petreceţi timp gândindu-vă la promisiunile lui Dumnezeu
și mulţumindu-I pentru credincioșia Lui faţă de aceste
promisiuni. Cereţi-I Domnului să lumineze în adâncul
inimilor voastre și să vă dea credinţă și pocăinţă mai
profunde.
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TIMP DEVOŢIONAL ÎN FAMILIE

Citește Ioan 1:1-5 și răspunde la următoarele
întrebări.
1. Au fost cuvinte pe care nu le-ai înţeles din text?

2. Despre cine se vorbește în acest pasaj? Cum este descris?

3. Cum a biruit Isus, Lumina lumii, întunericul păcatului?

4. Unde vezi întunecimea păcatului când vine vorba
despre inima ta și viaţa ta?

5. Unde vezi efectele lucrării lui Isus în inima și viaţa ta?

RUGĂCIUNE
Rugaţi-vă prin Ioan 1:1-5. Mulţumiţi-I lui Dumnezeu
pentru darul pe care ni l-a oferit prin Fiul Său și cereţi-I să
vă deschidă inima pentru a înţelege mai profund și pentru
a aprecia mai mult Evanghelia de acest Advent.

ACTIVITATE RECOMANDATĂ

Faceţi întuneric în casă. Descrieţi întunericul și cum se
simte fiecare în întuneric. Vorbiţi despre cât de ușor este să
mergi dintr-un colţ al camerei în celălalt în întuneric.
Faceţi puţină lumină în cameră aprinzând o lumânare.
Vorbiţi despre cum schimbă lumina lumânarii situaţia.
Aprindeţi apoi luminiţele din pomul de Crăciun sau alte
lumini până ajungeţi să aprindeţi cea mai puternică lumină
pe care o aveţi în cameră. Vorbiţi despre fiecare etapă în
parte.
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Înţelepciune din vecii,
Adu uitate armonii,
Că lumea-nstrăinat-ar vrea
Să meargă pe cărarea Ta!
Săltaţi, cântaţi, în Israel
Va reveni Emanuel!
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SĂPTĂMÂNA 3: IERTARE
13 DECEMBRIE – 19 DECEMBRIE

Întruparea luminii și adevărului –
împlinirea primisiunii din Isaia 9 –
Hristos a schimbat lumea pentru
totdeauna.

Marcu dedică prima jumătate a
Evangheliei sale unor astfel de relatări
cu privire la autoritatea lui Hristos
peste domeniile naturale și sprituale.
Citită cel mai mult de romani, care
apreciau poveștile la pas rapid cu
importanţă cosmică și individuală,
Evanghelia scrisă de Marcu prezintă
atât un Mântuitor puternic, cât și
Unul personal.

Câteva zile mai târziu, Isus a venit
din nou în Capernaum. Când s-a
auzit că El este în casă, s-au adunat
atât de mulţi oameni, încât nu mai
rămăsese loc nici măcar în faţa uşii.
Isus le vorbea din Cuvânt. Atunci au
venit nişte oameni care au adus la El
un paralitic, purtat de patru dintre ei.

Fiindcă n-au putut să-l aducă la Isus
din cauza mulţimii, ei au dat la o
parte acoperişul casei unde era Isus,
au făcut o spărtură şi au coborât pe
acolo targa pe care era aşezat
paraliticul.Când a văzut Isus credinţa
lor, i-a zis paraliticului: „Fiule,
păcatele îţi sunt iertate!“ Câţiva
cărturari, care şedeau acolo, îşi
ziceau în inimile lor: „Cum vorbeşte
Omul Acesta astfel? Blasfemiază!
Cine poate ierta păcatele decât numai
Dumnezeu?!“ Isus însă, cunoscând
imediat, în duhul Său, că ei gândeau
astfel în ei înşişi, le-a zis: „De ce
gândiţi astfel în inimile voastre? Ce
este mai uşor a spune paraliticului:
«Păcatele îţi sunt iertate!», sau a
spune: «Ridică-te, ia-ţi targa şi
umblă!»? Dar ca să ştiţi că Fiul
Omului are pe pământ autoritatea de
a ierta păcatele ...“, şi atunci i-a zis
paraliticului: „Ţie îţi spun: ridică-te,
ia-ţi targa şi du-te acasă!“ El s-a

ridicat, şi-a luat imediat targa şi a
ieşit afară în faţa tuturor, aşa că toţi
erau uimiţi şi Îl slăveau pe Dumnezeu,
zicând: „N-am mai văzut niciodată
aşa ceva!“
MARCU 2:1-12

Cel de-al doilea capitol din Evanghelia
lui Marcu începe cu Hristos și ucenicii
Lui slujind în afara ţinutului lor natal,
în Capernaum. Cuvântul se
respândește că au venit în oraș și
oamenii se adună să-L audă pe
Hristos învăţând. Bucătăria soacrei lui
Petru se umple și oamenii stau pe hol,
pe ferestre și pe aleea din faţa casei.
Au venit de peste tot. Unii și-au dorit
așa de mult să ajungă atât de aproape
de o celebritate. Alţii erau curioși
datorită minunilor și lucrurilor care se
auzeau despre Isus. Dar patru bărbaţi
au venit în ziua aceea disperaţi în
căutarea vindecării pe care nici ei nu o
înţelegeau.
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OPREȘTE-TE ȘI MEDITEAZĂ

Imaginează-ţi zarva și învălmășeala
zgomotoasă din jurul Domnului.
Petrece timp și scrie câteva lucruri
despre imaginile care s-au perindat
prin mintea ta.

DOCTORUL SUFLETULUI

Acești patru bărbaţi au adus împreună
cu ei pe unul dintre prietenii lor în
speranţa că Isus îl va vindeca. Atunci
când au găsit casa plină, și-au cărat
prietenul în pat pe acoperișul casei.
Au început să desfacă acoperișul de lut,
convinși fiind că Isus îl va ajuta pe
prietenul lor. Determinarea lor a lăsat
un gol în tavan, gol prin care l-au lăsat
jos pe prietenul lor la picioarele lui
Isus.
Atunci când Isus le-a văzut credinţa, a
răspuns imediat, dar nu în felul în
care se aștepta toată lumea. Domnul
Isus putea să citească sufletul celui
bolnav mai bine decât oricine

altcineva. Atunci când a văzut nevoile
fizice și spirituale ale bărbatului, Isus
a făcut o afirmaţie uluitoare:
„Fiule, păcatele îţi sunt iertate.”

Prietenii și bărbatul au venit pentru o
vindecare fizică. Toţi cei care l-au
văzut pe acest paralitic coborât
înaintea lui Isus așteptau în mod
inevitabil o minune extraodinară. Dar
nu s-a întâmplat minunea pe care
toată lumea o aștepta. Nu puteau
vedea ce zăcea în sufletul acestui om și
cu toate acestea secretele întunecate și
răzvrătirile sufletului acestui bărbat
erau mult mai grave decât infirmitatea
sa fizică. Hristos a rezolvat în primul
rând cea mai gravă infirmitate. El le-a
arătat tuturor că cea mai groaznică
boală este inima noastră întunecată,
care stă așa înaintea lui Dumnezeu.
Toţi ne-am îndepărtat de El și avem
nevoie de o vindecare spirituală
înainte de a ne adresa oricărei alte

probleme fizice. Isus l-a numit pe
acest bărbat „fiu”, un statut rezervat
doar pentru cei care fac parte din
familia lui Dumnezeu. Prin faptul că
i-a iertat păcatele, Isus, Dumnezeu
întrupat Om, l-a așezat pe acest
paralitic într-o părtășie veșnică cu
Dumnezeu Tatăl. Adevărul profund
este că nimeni nu poate avea părtășie
cu Dumnezeu până nu este iertat de
Hristos.

OPREȘTE-TE ȘI MEDITEAZĂ

În care domenii ale vieţii și inimii tale
ai nevoie să auzi din nou cuvintele
„Păcatele tale sunt iertate”?

Oprește-te pentru un moment și
meditează la acest adevăr. Cere-I
Domnului să facă adevărul acesta
mai real în inima ta.
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UN VINDECĂTOR PENTRU SUFLET ȘI

PENTRU TRUP
Prietenii, bărbatul și toţi cei adunaţi în
casă poate că au fost dezamăgiţi. Ei au
venit să vadă un ajutor vizibil, nu unul
invizibil. Isus le reamintește tuturor,
atât celor critici, cât și celor
dezamăgiţi, că estemai ușor să vindeci
un paralitic decât inima rea a unei
persoane.

La porunca Fiului Omului, paraliticul
a stat în picioare pentru prima oară și
I-a dat slavă Domnului. Toţi cei
prezenţi au văzut care este inima
Evangheliei: inima omului este nespus
de rea și, mai presus de orice, are
nevoie de iertare. Trebuie să fim
eliberaţi de infirmitatea spirituală a
inimilor noastre și doarHristos are
puterea de a face acest lucru.
Toţi care s-au aflat acolo în acea zi au
fost umiţi și au slăvit pe Dumnezeu
spunând: „N-am mai văzut niciodată
așa ceva!” Reacţia lor la vindecările

care au avut loc în viaţa paraliticului
este o pildă despre reacţia corectă a
noastră la puterea lui Hristos. Să nu
uitaţi niciodată momentul adevărului
în care aţi fost vindecaţi. Folosește
această perioadă de Advent pentru a fi
uimit de minunata iertare infinită a lui
Hristos și despre calea pe care El a
deschis-o pentru ca tu să poţi avea o
relaţie cu Dumnezeu.

OPREȘTE-TE ȘI MEDITEAZĂ
Când a fost ultima oară când te-ai
gândit la momentele vindecării tale
de către puterea lui Hristos?

Petrece timp să meditezi asupra
modului în care Isus ţi-a schimbat
inima. Gândește-te unde erai acum 5
sau 10 ani. Cum te-a vindecat? Cum
arată vindecarea Lui astăzi, în timp
ce tu cauţi faţa Lui?

Ești tu încă uimit de lucrarea lui
Hristos?
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TIMP DEVOŢIONAL ÎN GRUP

Citește Marcu 2:1-12 și Coloseni 1:13-14 și
răspunde la următoarele întrebări.

1. Care sunt prietenii pe care i-ai suna la ora 3 dimineaţa
dacă ai trece printr-o criză sau o nevoie acută de a
mărturisi un păcat? De ce ei?

2. În ce feluri este păcatul asemenea paraliziilor?

3. De ce spune Isus prima oară „Fiule, păcatele îţi sunt
iertate?” în loc ca mai întâi să îl vindece fizic?

1. Când ai experimentat pentru prima oară puterea lui
Isus de iertare a păcatelor? Ce libertăţi ţi-a oferit
iertarea Lui? Cât de des te gândești la acel moment?
Cum îţi influenţează încă acea realitate inima și
acţiunile?

2. Ce lucruri noi despre Împărăţia lui Dumnezeu și despre
Isus descoperim în Marcu 2:1-12 ?

RUGĂCIUNE
Rugaţi-vă împreună pentru o înţelegere mai bună și mai
bogată cu privire la implicaţiile profunde ale Evangheliei.
Cereţi-I lui Dumnezeu să vă deschidă ochii pentru a vedea
gloria minunată a Fiului care Și-a dat viaţa să mântuiască
păcătoși.
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TIMP DEVOŢIONAL ÎN FAMILIE

CiteșteMarcu 2:12 și răspunde la următoarele
întrebări.
1. Au fost cuvinte pe care nu le-ai înţeles din text?

2. Dacă ai fi fost unul dintre prietenii bolnavului și ai fi
văzut mulţimea mare de oameni, ce ai fi făcut?

3. De ce au vrut prietenii să îl ducă pe omul bolnav la Isus?

4. Ai prieteni cu care ai putea vorbi despre Isus?

5. De ce spune Isus că prima oară trebuie să îi fie iertate
păcatele? Ce ne comunică aceste lucruri cu privire la
inimile noastre înaintea lui Dumnezeu?

6. În ce feluri poţi asemăna păcatul cu boala fizică?

7. Care sunt aspectele în care suntem liberi atunci când
suntem iertaţi de păcate de către Isus?

RUGĂCIUNE
Binecuvântaţi-L pe Dumnezeu pentru harul pe care ni-l dă
prin iertarea păcatelor. Folosiţi-vă de acestă oportunitate
pentru a vă mărturisi alunecările și luptele înaintea copiilor
și mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru harul pe care vi l-a
oferit prin Fiul Său.

ACTIVITATE RECOMANDATĂ
Dramatizează împreună cu familia una dintre naraţiunile
Crăciunului în următoarele zile:

• În prima noapte: Citește și pune în scenă Luca 2:1-7.
• A doua noapte: Citește și dramatizeză Luca 2:8-20.
• A treia noapte: Matei 2:1-12.
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Tu eşti al neamurilor dor,
O, vino, scump Mântuitor!
Alungă ură şi război
Şi lasă-Ţi pacea peste noi!
Săltaţi, cântaţi, în Israel
Va reveni Emanuel!
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SĂPTĂMÂNA 4: INIMI ȘI VIEȚI NOI
20 DECEMBRIE – 26 DECEMBRIE

Lucrăm din greu pentru a acumula
lucruri materiale, pentru o anumită
poziţie și pentru bunăstarea familiei –
imaginea strălucitoare a visului
american. În ceea ce privește
moralitatea noastră frumos
împachetată, doar ne scuzăm că ceva
nu este în regulă. Toată munca pe care
o depunem zilnic aduce și ceva
satisfacţie. Dar toate aceste lucruri nu
ne fac fericiţi, ci mai degrabă cinici.
Lucrăm cu o înţelegere sfărâmată cu
privire la cine ar trebui să fim.

Dumnezeu a creat lumea pentru a
reflecta slava Sa. Lumea exista în
shalom – o pace atotcuprinzătoare, un
întreg și o splendoare. Însă
întunericul și depravarea au inundat
lumea, distrugând acea reflectare a
gloriei care era asemenea sticlei unei
oglinzi. Sticla a fost spartă, iar
cioburile și fragmentele s-au pierdut
în întuneric. Încercăm să punem
piesele împreună, folosindu-ne de
jucările și distracţia noastră, dar

acestea devin mai degrabă mijloace de
abatere.

Stăm în faţa oglinzii în fiecare zi,
pregătindu-ne pentru o nouă zi. Ne
spălăm pe dinţi, ne pieptănăm și ieșim
pe ușă. Ne vedem deslușit datorită
luminii și imaginii din oglindă. Plecăm
încrezători în noi înșine! Și totuși
numai prin lumina lui Isus Hristos și
prin oglinda Cuvântului lui Dumnezeu
putem vedea cu adevărat cine suntem.
Ceea ce ne oferă încredere pentru
zilele ce ne stau în faţă este identitatea
noastră în Hristos, natura noastră cea
nouă de copii ai lui Dumnezeu.
Prezenţa Lui corectează reflexia lui
Dumnezeu în noi, punând împreună
cioburile și fragmentele.

În cartea lui Depresia Spirituală,
Martyn Lloyd-Jones, slujitorul faimos
din Ţara Galilor, vorbea despre
monologul interior care se aude în noi
toţi:

Ai observat că momentele cele mai
nefericite în viaţă vin datorită
faptului că asculţi de tine însuţi în loc
să îţi vorbești ţie însuţi? Să luăm
acele gânduri care îţi vin în
momentul în care te trezești de
dimineaţă. Nu tu le-ai dat naștere,
dar ele încep să îţi vorbească
aducând în discuţie problema de ieri,
etc. Cineva vorbește. Cine îţi vorbește?
Tu însuţi îţi vorbești.

Arta cea mai de valoare în trăirea
vieţii spirituale este să știi cum să te
stăpânești. Trebuie să te iei frâiele, să
ţi te adresezi, să îţi predici ţie însuţi și
să te pui la îndoială. Trebuie să îţi
spui propriului suflet: ‘De ce te
mâhnești’ – ce treabă ai tu să nu fii
liniștit? Trebuie să te pornești pe tine
însuţi, să te ridici pe tine însuţi, să te
condamni pe tine însuţi, să te
încurajezi pe tine însuţi și să-ţi spui
ţie însuţi: ‘Pune-ţi nădejdea în
Domnul’ - în loc să bombăni în acest
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nefericit fel. Și apoi trebuie să
continui să îţi readuci aminte despre
Dumnezeu, despre cine este El și
despre ce a făcut El și despre ceea ce
a promis El că va face.

OPREȘTE-TE ȘI MEDITEAZĂ

Gândește-te la imaginea pe care o
trăiești în fiecare zi. Ce îţi spui ţie
însuţi despre tine?

Lucrurile pe care ţi le spui tu însuţi se
aliniază cu lucurile pe care Dumnezeu
le-a afirmat despre noua ta identitate
în Hristos?

O ÎNTREBARE CU PRIVIRE LA

IDENTITATE
Pentru unii dintre noi, acest monolog
zilnic care are loc în interioarele
noastre s-ar putea să fie unul al
disperării și depresiei. Pentru mulţi
este supraestimarea valorii de sine și a
propriei bunătăţi. Pentru toţi dintre
noi, implică acceptarea unei identităţi
formate din valori percepute din
lucruri care se află în afara opiniei lui
Dumnezeu. Ne ascultăm pe noi înșine.

Ne încredem în noi înșine în loc să ne
aţintim inimile și minţile la El.

Dacă vrem să știm cine suntem cu
adevărat, atunci trebuie să luăm în
considerare lucrurile pe care
Dumnezeu le-a afirmat cu privire la
noi.

Gândește-te la următoarele pasaje
care vorbesc despre identitatea
noastră:

Binecuvântat să fie Dumnezeu şi
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,
Care ne-a binecuvântat cu orice fel de
binecuvântare duhovnicească în
locurile cereşti, în Cristos! În El,
Dumnezeu ne-a ales înainte de
întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi
fără pată înaintea Lui. În dragoste,
El ne-a predestinat pentru înfiere
prin Isus Cristos, după buna plăcere
a voii Sale, spre lauda harului Său
slăvit, pe care ni l-a arătat cu
bunătate în Preaiubitul Lui.
EFESENI 1:3-6

Vedeţi ce dragoste mare ne-a dăruit
Tatăl: să fim numiţi copii ai lui
Dumnezeu. Şi suntem! De aceea nu ne
cunoaşte lumea: pentru că nu L-a
cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor,
acum suntem copii ai lui Dumnezeu.
Şi ce vom fi, n-a fost arătat încă, dar
ştim că, atunci când Se va arăta El1,
vom fi asemenea Lui, pentru că-L
vom vedea aşa cum este. Oricine are
nădejdea aceasta în El se curăţeşte,
aşa cum şi El este curat.
1 IOAN 3:1-3

Lumina adevărată, Care îl luminează
pe orice om, venea în lume.El era în
lume şi lumea a fost făcută prin El,
dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la
ceea ce era a Lui, dar ai Săi nu L-au
primit. Însă tuturor celor ce L-au
primit, adică celor ce cred în Numele
Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai
lui Dumnezeu, născuţi nu din sânge,
nici din voia firii, nici din voia
vreunui om, ci din Dumnezeu.
IOAN 1:9-13
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OPREȘTE-TE ȘI MEDITEAZĂ
Cum se poate schimba viaţa ta prin
îmbrăţișarea acestor imagini ale
identităţii?

Te lupţi în a te odihni în vreuna
dintre realităţile prezentate de aceste
pasaje?

LIBERTATE ȘI ÎNNOIRE

Dacă doar am crede! Dacă ne-am
vedea zilnic ca persoane noi în
Hristos – eliberaţi de rușine,
condamnare și izolare. O, dacă am
îmbrăţișa adevărul Evangheliei cu
ochii inimilor noastre luminate! Avem
nevoie simultan ca Isus să ne elibereze
de păcat și ca Dumnezeu să ne
iubească cu afecţiunea și plinătatea
rezervată doar pentru copiii Lui.

Oferta plasată în mântuirea noastră
este de a trăi moșternirea oferită nouă
în Hristos – inimi și vieţi noi. Ne
putem trăi zilnic vieţile într-o imagine
sfărâmată, un sine zdrobit – sau să
avem cioburile și fragmentele sinelui
nostru făcute noi în Hristos.

C.S. Lewis scrie în cartea sa
Creștinismul redus la esenţe:

Creştinismul, la prima vedere, s-ar
părea că se ocupă numai de
moralitate, numai de îndatoriri şi
reguli, de vinovăţie şi virtute; totuși
el te conduce mai departe, te scoate
din toate aceste lucruri şi te duce la
ceva dincolo de ele. Zărim un crâmpei
dintr-o ţară în care nimeni nu
vorbeşte despre acele lucruri, decât
poate în glumă. Toţi de acolo sunt
plini de ceea ce noi numim bunătate,
aşa cum o oglindă este umplută de
lumină. Dar ei nu o numesc bunătate.
Ei nu îi dau niciun nume. Ei nu se
gîndesc la ea. Ei sunt prea ocupaţi
uitându-se la sursa de la care vine.

Va veni o zi în care aceste inimi și vieţi
noi vor trăi într-o lume unde lumina
nu va veni de la o stea, ci din prezenţa
lui Hristos. Și atunci și acolo nu vor
mai fi cioburi și fragmente, ci reflexii
perfecte și veșnice ale gloriei și
bucuriei Sale în prezenţa Sa.
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TIMP DEVOŢIONAL ÎN GRUP

Citește Efeseni 1:3-33 și răspunde la următoarele
întrebări.
1. Portretizează imaginile acestea ceea ce în mod obișnuit

gândești despre tine?

2. Ce cuvinte sau fraze ies în evidenţă? De ce?

3. Care este limbajul cu privire la relaţia de fiu pe care o
vezi în acest pasaj?

4. Ce înseamnă să fii un fiu sau fiică de Dumnezeu?

Citește 1 Ioan 3:1-3 și Ioan 1:9-13 și răspunde la
următoarele întrebări.

1. În ce domenii din viaţa ta nu a pătruns dragostea de
tată a lui Dumnezeu?

2. Cum ţi-au schimbat viaţa realităţile regenerării și
înfierii?

3. Când te gândești la Dumnezeu, te uiţi la El ca Împărat
sau ca Tată? Care este beneficiul în închinare în a
păstra în mintea noastră ambele imagini?

RUGĂCIUNE
Cereţi-I Domnului să vă lumineze ochii inimii pentru a
cunoaște speranţa la care v-a chemat Dumnezeu în Hristos,
pentru a cunoaște bogăţiile moștenirii Lui glorioase cu
sfinţii și nemăsurata măreţie a puterii Lui manifestată faţă
de cei care crede (Efeseni 1:18-19).
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TIMP DEVOŢIONAL ÎN FAMILIE

Citește 2 Corinteni 3:18 (varianta NTR) și răspunde
la următoarele întrebări.
1. Au fost cuvinte pe care nu le-ai înţeles din text?

2. Ce înseamnă expresia „să reflectăm”?

3. Ce înseamnă a oglindi?

4. Pe cine sau ce ne spune textul că trebuie să reflectăm?

5. Pe cine sau ce ne spune textul că trebuie să oglindim?

Spune-le copiilor că în Biblie ni se spune că cei care sunt
copiii lui Dumnezeu petrec timp în Cuvântul Lui pentru a-L
vedea pe Isus și pentru a deveni ca El. Și că, în timp ce ne
uităm la El, devenim asemenea Lui datorită faptului că El
lucrează în noi prin Duhul Sfânt.

RUGĂCIUNE

Mulţumiţi-I Domnului pentru frumuseţea Fiului Său și
cereţi-I să vă dea o inimă care își găsește plăcerea maimult
în a-L cunoaște și în a-L iubi pe El.

ACTIVITATE RECOMANDATĂ
Găsiţi o oglindă în casă și așezaţi-vă cu întreaga familie în
faţa acesteia. Cereţi copiilor să studieze reflexia timp de un
minut și apoi fiecare să descrie tot ce au observat cu privire
la aspectele exterioare ale familiei. Apoi întreabă-i cum ar
descrie fiecare persoană cu privire la interior. Este vreo
diferenţă în exprimare? Cum descriu ei caracterul mamei, al
tatălui și al fraţilor și surorilor?
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Spune-le copiilor că exteriorul este doar o parte a persoanei
noastre și că ei ar trebui să fie mai interesaţi de interior, de
inima lor, pentru că aceea este cu adevărat identitatea care
contează cu adevărat. Identităţile noastre spun cui
aparţinem și ce fel de persoane suntem. Copiii lui
Dumnezeu sunt oameni care iubesc și care se încred în Isus
Hristos și care se schimbă cu privire la interiorul lor. Nu
poţi vedea omul din interior așa, pur și simplu, într-o
oglindă ca aceea de acasă, ci doar Cuvântul lui Dumnezeu
arată cu adevărat cum ar trebui să fie o persoană: ca Isus.
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O, vino azi, Emanuel,
Răscumpără pe Israel!
El geme sub povara grea
Şi zorii aşteaptă în noaptea rea.
Săltaţi, cântaţi, în Israel
Va reveni Emanuel!
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SĂPTĂMÂNA 5: TOATE LUCRURILE NOI
27 DECEMBRIE – 2 IANUARIE

O companie de publicitate bună își
propune să vândă mai multe produse
decât toţi ceilalţi competitori. O
companie de publicitate bună se
luptă să înţeleagă piaţa, să folosească
orice mijloc pentru a atinge piaţa, să
înţeleagă cele mai ascunse dorinţe și
să creeze în noi dorinţa după mai
mult.

Orice om dorește ceva de Crăciun: de
la jucării la gadgeturi high-tech, la
slujbe, la relaţii, la pace pe pământ și
orice se poate gândi între toate
acestea. Crăciunul este o perioadă a
dorinţelor. Oamenii anticipează
lucrurile noi cu nerăbdare. De-abia
așteptăm să ne deschidem cadourile,
în speranţa că ceea ce este înăuntru
va împlini dorinţa noastră actuală.
Dar apoi o lună sau un anotimp sau
un an trec și ceea ce era nou nu mai
este, iar dorinţa se întoarce.
Cadourile acestui an ajung la groapa
de gunoi de mâine.

OPREȘTE-TE ȘI MEDITEAZĂ
Gândește-te la toate cadourile
impresionante pe care le-ai primit
atunci când erai copil. Ce anume ai
primit? Unde este acum?

Petrece câteva minute și gândește-te
la diversele daruri pe care ţi le-a dat
Dumnezeu. Care sunt cadourile pe
care le consideri cele mai preţioase?

O DORINŢĂ PENTRU NOUTATE

Greșeala noastră nu este că ne dorim,
ci în obiectul dorinţelor noastre. Cel
mai mare gol al umanităţii noastre
năzuiește la nou. Căutăm cu disperare
să experimentăm noutăţi, care devin
doar caricaturi ale lucrurilor pe care
care chiar le vrem și de care avem
nevoie. Dumnezeu ne-a făcut să ne
fim mai mult decât niște căutători de
lucruri noi; El ne-a făcut să fim fiinţe
noi, pline de iubire, cu o nouă formă,
conduși de noua noastră identitate.
Tânjim după ceea ce nu este

important, în loc să tânjim după
Hristos, care spune: „Iată, Eu fac
toate lucrurile noi!” Hristos a venit și
va veni din nou să aducă noutatea
pentru care am fost creaţi, noutatea
care va dura etern, noutatea care ne va
da capacitatea să-L proslăvim pe
Dumnezeu și să ne bucurăm de El
pentru totdeauna.

Dar ca să înţelegem sfârșitul glorios
trebuie să ne aducem aminte de
începuturi, unde Dumnezeu a vorbit
în întuneric și a făcut lumina.
Dumnezeu este lumină și El nu este
întuneric (1 Ioan 1:5). Acest
Dumnezeu al luminii a creat
umanitatea în imaginea iluminării
Sale pentru ca astfel noi să devenim
purtători de lumină. Deși Dumnezeu a
creat oamenii ca să străluceacă
precum stelele în univers,
evenimentul Căderii a redus
umanitatea la a pâlpâi ca niște becuri
cu fire scurtcircuitate și cu filamente
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fisurate, incapabili de a radia lumina
strălucitoare pe care o intenţionase
Creatorul.

Deși speranţa părea stinsă, Dumnezeu
a prezis un mesaj plin speranţă prin
profetul Isaia, cum că într-o bună zi
umbrele și întunericul profund vor
ajunge la un final datorită apariţiei
„luminii celei măreţe” (Isaia 9:2)

OPREȘTE-TE ȘI MEDITEAZĂ

Cum ţi-a schimbat viaţa acest
Advent?

Ai reușit să te liniștești puţin și să te
separi de consumatorism și
comercialism pentru a te apropia de
Domnul? Dacă s-a întâmplat asta,
mulţumește-I Domnului! Dacă nu,
mărturisește acest lucru Domnului și
cere-I putere să reușești să fii
intenţional.

SFÂRȘITUL VECHIULUI
Isus Hristos, „măreaţa lumină”, a
apărut în lume pentru a aduce
sfârșitul vieţilor goale (Matei 4:16;
Ioan 1:4-9, 8:12). Prin suferinţa și
umbra crucii, El a transformat
întunericul în lumină și noaptea în zi.

Dacă Isus a aprins luminile într-o
lume întunecată, atunci de ce lumea
încă pare că este în beznă? Lumea
noastră încă este în întuneric pentru
că sfârșitul nu a venit încă. Isus a adus
începutul sfârșitului. Moartea Fiului
ne oferă speranţa sigură că într-o zi
Dumnezeu va aduce lumina Lui
deplină și sfârșitul întunericului. În
acea zi glorioasă, soarele și luna nu
vor mai fi luminile ce vor guverna
lumea, pentru că va fi o nouă lumină:
„Domnul va fi lumina ta veșnică și
Dumnezeu va fi slava ta.” (Isaia
60:19-20; Apoc. 21:23, 22:5)

În acest nou oraș al lui Dumnezeu, nu
va mai fi noapte, iar zilele de jale vor
ajunge la final. Nu vor mai fi lacrimi,
nici durere, nici moarte. Copiii luminii
„Îi vor vedea faţa, iar numele Lui va
fi pe fruntea lor.” (Apoc. 22:4)

Promisiunea lui Isus cu privire la toate
lucrurile noi pe care le va face nu se
referă doar la cerurile și pământul cele
noi. Isus promite că și noi vom deveni
noi. La a doua venire a a lui Isus, toţi
fiii și fiicele lui Dumnezeu vor fi
răscumpăraţi complet, restauraţi,
făcuţi noi și înviaţi pentru a trăi în
orașul lui Dumnezeu pe noul pământ
ca purtători ai chipului Lui. Vom fi
făcuţi noi prin trupurile înviate
nemuritoare și indestructibile, în stare
să reflecte în totalitate slava lui
Dumnezeu pentru ca astfel să ne
bucurăm la maximum de Tatăl, Fiul și
Duhul Sfânt.
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Deși noutatea aceasta este o realitate viitoare,
are implicaţii prezente. Chiar și acum, lumina
gloriei lui Dumnezeu străpunge întunericul.
Chiar și acum, lumina Evangheliei curăţă. Chiar
și acum, lumina transformă. Fie ca de acest
Advent să ne aplecăm către această lumină și să
experimentăm oglindirea strălucitoare a harului
Său.

OPREȘTE-TE ȘI MEDITEAZĂ
Dacă ești sincer cu tine însuţi, care sunt
dorinţele tale de acest Advent?

Crezi că năzuinţele tale te vor conduce la
speranţe false sau crezi că te vor conduce la o
speranţă care te va transforma? Care crezi că
sunt dorinţele greșite pe care ar trebui să le
faci uitate?

Crezi că este Dumnezeu capabil să satisfacă
dorinţele tale cele mai profunde de acceptare și
dragoste?

Care domenii din viaţa ta dorești ca Dumnezeu
să le facă noi?

Ca și copil al lui Dumnezeu, ce faci ca să
oglindești lumina lui Dumnezeu în jurul tău?
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TIMP DEVOŢIONAL ÎN GRUP

Citește 1 Tesaloniceni 5:1-11 și răspunde la
următoarele întrebări.
1. Ce înseamnă să fii copil al luminii? Ce înseamnă să fii

în întuneric?

2. Pavel este sigur că Isus se va reîntoarce pentru a face
toate lucrurile noi. Atunci de ce este așa de important
să trăim ca și copii ai luminii?

3. De ce încearcă Pavel să-i convingă pe tesaloniceni să
rămână treji și să fie sobri?

4. Cum sunt credinţa și dragostea asemenea unei platoșe?
Cum este speranţa mântuirii asemenea unui coif?

5. Pavel spune că noi nu suntem predestinaţi pentru
mânie, ci pentru mântuire. Care este aici elementul
viitor al mântuirii?

6. Care este legătura dintre speranţa în venirea lui Hristos
și încurajarea noastră reciprocă?

RUGĂCIUNE

Rugaţi-vă ca revenirea lui Hristos să fie cât mai repede și
astfel, prin venirea Lui, toate lucrurile să fie făcute noi.
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TIMP DEVOŢIONAL ÎN FAMILIE

Citește Numeri 6:24-27și Apocalipsa 22:3-5 și
răspunde la următoarele întrebări.
1. Au fost cuvinte pe care nu le-ai înţeles din text?

2. Există similarităţi între aceste pasaje?

3. Îi binecuvântaţi voi pe alţii?

4. Care sunt locurile întunecate din inima ta pe care ar
trebui să le expui luminii lui Isus?

5. Vrei să-L vezi pe Isus faţă în faţă?

6. Cum poate deveni cineva un copil în familia lui
Dumnezeu?

RUGĂCIUNE
Finalizaţi acest timp de părtășie rugându-vă împreună.
Părinţilor, rugaţi-vă ca Isus să îi binecuvinteze pe copiii
voștri. Învăţaţi-i pe copiii voștri binecuvântările din cartea
Numeri și exersaţi-le adresându-vă unii altora.

ACTIVITATE RECOMANDATĂ
Lucraţi împreună la un tabel. Într-o parte, scrieţi sau
desenaţi ceva care vă aduce aminte de credincioșia lui
Dumnezeu faţă de promisiunea trimiterii unui Mântuitor.
Pe cealaltă parte, scrieţi sau desenaţi ceva care vă aduce
aminte de promisiunea lui Dumnezeu cu privire la
reîntoarcerea lui Isus, a doua venire.
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