LECŢIA 10

VOI SUNTEŢI LUMINA LUMII
Scopul: Să înţelegem în ce mod creştinul poate fi lumina acestei lumi.
Pasajul biblic: „Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un
munte nu poate să rămână ascunsă” (Matei 5:14).

Lumina lumii
Traducerea cuvânt cu cuvânt a acestui verset este: „Voi, doar voi
sunteţi lumina lumii.” isus a fost profund afectat, a compătimit şi a plâns,
văzând mulţimile de oameni, care erau „ca nişte oi fără păstor.” (Mt. 9:36).
Ei nu erau capabili să deosebească dreapta de stânga, nu aveau Lumina.
ucenicii nu erau doar „sare” – unica modalitate de a împiedica „alterarea”
şi de a menţine viaţa; dar – şi sursa de lumină pentru mulţi oameni.
La sfârşitul lucrării Sale publice de trei ani, isus a rostit rugăciunea Sa
de mare Preot, scrisă în capitolul 17 al Evangheliei după ioan. În această
rugăciune El a menţionat de nouăsprezece ori cuvântul „lume”. Aceasta
ne face să înţelegem că pe Cristos Îl interesa soarta acestei lumi! Da, El
se ruga: „Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care
Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi.” (ioan 17:9).
unica şi adevărata lumină ce poate străbate această lume poate
veni doar prin ucenicii lui isus. Întrucât sarea nu poate acţiona deloc, fiind
în solniță, iar lumânarea nu poate lumina, dacă este acoperită cu ceva,
ucenicii trebuie să meargă acolo, unde este întuneric şi să permită luminii,
ce o reprezintă prin harul Domnului, să lumineze în întuneric.
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Lumânarea (lumina) din sfeşnic
Această metaforă are un sens deosebit de profund. Şi imediat Isus ne
oferă o tălmăcire clară a acesteia, pentru a putea fi aplicată, vorbindu-ne
despre lumina care nu se pune sub obroc, ci este pusă în sfeşnic. Tot astfel şi
noi nu trebuie să ne ascundem mărturia noastră, ca să nu aibă vreo influenţă
asupra „întunericului” din jurul nostru.
Dacă sunteţi unicul ucenic credincios în familia dvs., la serviciu sau
la şcoală, în localitatea dvs., reţineţi că o lumină în întuneric e mult mai
importantă decât atunci când se află între mai multe lumini, de exemplu – întrun candelabru minunat. Dacă sunteţi singurul credincios în localitatea dvs.,
aceasta înseamnă că ați fost plasat strategic în acel loc plin de întuneric şi
doar dvs. sunteţi o lumină pentru oamenii ce vă cunosc.
Isus îi învaţă pe ucenicii Săi: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră
înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl
vostru Care este în ceruri.” (Matei 5:16). Oamenii vor putea vedea această
lumină doar atunci, când ea va fi aprinsă de Cristos în viaţa ucenicilor Săi.
O lumânare nicidecum nu poate emana lumină, dacă ea însăşi nu arde.
Unica posibilitate prin care o lumânare se poate menţine este pur şi simplu –
să se stingă. Domnul ne învaţă practic următoarele: „Până în momentul când
fiecare dintre voi a devenit ucenicul Meu, eraţi ca şi lumânarea cea neaprinsă,
iar acum – când v-aţi convertit şi aţi devenit creştini, lumânarea voastră s-a
aprins. Eu „v-am aprins” viaţa şi de fiecare dată când aprind o lumânare Eu
Însumi aleg acel sfeşnic unde doresc să o pun.”
După trei ani, petrecuţi împreună cu ucenicii Săi, Isus le-a spus apostolilor:
„Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi
să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână...” (Ioan 15:16) Cuvântul grecesc,
tradus în acest verset „rânduit” are sensul de „ amplasat strategic.” Acest
cuvânt este întâlnit în Biblie de trei ori. De fapt, literalmente, Isus aici ne spune:
„Eu v-am ales conştient şi dinainte am stabilit locul, unde puteţi fi de folos.”
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ascunde lumina şi să o punem sub obroc. Într-adevăr, nu există conceptul
de „ucenic tainic al lui Isus Cristos.” Domnul le-a demonstrat că aceasta
este imposibil, când le-a poruncit ucenicilor Săi să boteze pe oricine îşi va
manifesta dorinţa de a fi urmaşul Lui, (Mt. 28:18-20).
Isus prin aceasta ne învaţă că noi, fiind sarea Pământului şi lumina
Lumii, nicidecum nu vom putea ascunde această realitate minunată. El a
fost realist, a preţuit faptele mai mult decât vorbele. Aceste patru metafore
accentuează cine suntem mai mult decât ceea ce mărturisim. Noi suntem
sare, lumină, o lumânare pusă într-un sfeşnic şi o cetate aşezată pe
vârful muntelui. În fericiri Domnul Isus ne îndeamnă să privim în lăuntrul
nostru. Prin aceste metafore El practic ne spune: „Iar acum priviţi în jurul
vostru. Priviţi la lumea din jur şi gândiți-vă la responsabilitatea ce o aveţi,
fiind nişte persoane în care prin harul Domnului se formează un caracter
deosebit. Datorită acestui fapt veţi influenţa cultura acestei lumi ce trăieşte
în imoralitate, o cultură lipsită de viaţă, ce e în întuneric.”

Întrebări pentru discuţie
1.



2.

De ce unor creştini le reuşeşte atât de bine să-şi ascundă
apartenenţa la Cristos?

În ce mod creştinul îşi poate îndeplini menirea, fiind lumină în
această lume?



O cetate aşezată pe munte
A patra metaforă sună astfel: „...O cetate aşezată pe munte nu poate
să rămână ascunsă.” (Mt.5:14). Aici Isus ne repetă acel adevăr, ce susţine
următoarele, dacă noi posedăm acele opt calităţi minunate (abordate
în fericiri), nicidecum nu le vom putea ascunde, după cum nu putem
56

57

LECŢIA 10

3.
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pentru notiţe

Care este rezultatul faptului, că un creştin este cu adevărat
lumină?



Motive de rugăciune
Mulţumiţi-I lui Dumnezeu că v-a luminat calea spre mântuire şi puteţi să fiţi,
să vă numiţi copilul Său. Mulţumiţi-I Domnului pentru acei creştini sinceri, pe care vi
i-a trimis în cale, ca să fie nişte luminiţe, călăuzindu-vă. Rugaţi-L pe Isus Cristos să vă
ajute să luminaţi şi să fiţi buni îndrumători pentru sufletele ce rătăcesc.
Temă de casă. De memorat Matei 5:14.
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pentru notiţe
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