
Tom Webster

 Minunat Consilier, Atotputernic Dumnezeu, Tată veșnic

Bună tuturor! Nu știu cum sunteti voi, dar eu sunt foarte încântat de Crăciun anul acesta. De 
fapt, având în vedere circumstanțele dificile în care ne aflam în acest moment, eu sunt chiar 
mai determinat ca niciodata sa fac din acest Craciun cel mai frumos. Am ales sa pregatesc 
lucrurile din timp. Așa că am pus bradul de Crăciun și decorațiile mai devreme, am ascultat 
colinde de Crăciun din noiembrie, printre multe alte lucruri.

... M-am uitat deja la una din emisiunile mele preferate de televiziune de Crăciun si vreau 
să spun ca aceasta  este una speciala si mult-iubita de britanici sit-com”Only Fools and 
Horses”. Dacă nu cunosti programul, acesta urmareste urcarile si coborașurile nefericitilor 
frați Trotter, Delboy și Rodney în încercările lor de a se îmbogăți. Încercările lor se dovedesc 
a fi întotdeauna nereușite. Totuși acest lucru nu pare să atenueze optimismul infecțios al lui 
Delboy, inclus în refrenul sau frecvent “De data aceasta, anul viitor Rodney, vom fi milionari”. 
Cu toate acestea, in acest Craciun mai special lipsa lor constanta de succes este schimbata. 
În timp ce Delboy sta în garaj vorbind cu socrul sau, un comerciant de antichități, socrul sau 
pateaza un ceas de buzunar făcut de celebrul ceasornicar John Harrison, care se dovedește 
a fi o antichitate de nepretuit pe care fratii vor sa il vânda pentru  6.2million de lire si viețile 
lor sunt total schimbate din acel moment. Un lucru amuzant este ca ceasul a fost dat familiei 
Trotter cu aproximativ 15 ani înainte, ceea ce în seamnă că tot timpul acesta publicul britanic 
s-a uitat la straduinta si limitarea lor financiara pentru atât de mulți ani. Acest ceas de buzunar 
a fost acolo, în garajul lui Del tot timpul acesta. Acest dar pretios, care le-a schimbat viata, a 
fost la indemâna lor tot timpul si totusi nu l-au privit niciodata in mod corespunzator pentru ca 
nu si-au dat seama de adevarata lui valoare.

Nu numai că este o buna emisiune de televiziune de Crăciun, dar cred că este, de asemenea, 
o imagine a Crăciunului în sine. Crăciunul este perioada anului in care sarbatorim nașterea lui 
Isus, cel mai prețios dar dintre toate.

    “ 6.Căci un Copil ni S a născut, un Fiu ni S a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi.”
 Isaia 9,6 NIVUK

Oamenii trec prin viața lor an dupa an și acest cadou uimitor, schimbarea vieții, este la 
îndemâna lor și in nici un alt moment acest lucru nu este mai evident decât de Crăciun. Avem 
un intreg sezon pentru a sarbatori cadoul daruit si nimeni nu il primeste. De ce? Pentru că nu-
și dau seama de adevarata sa valoare, că e un dar neprețuit, care-ți schimba viata. Valorează 
mult mai mult de 6,2 milioane de lire.
 ... Mărturia personală...

Wonderful Counsellor, Mighty God, Wonderful Counsellor, Mighty God, 
Everlasting FatherEverlasting Father
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Delboy nu a înțeles adevărata valorare a ceasului. Ea a privit din punct de vedere al unui 
individ informat, la fel este si  cu noi. Așa cum Delboy l-a avut pe socrul ei, noi îl avem pe 
profesorul Isaia... Isaia ne arată valoara darului Fiului lui Dumnezeu prin intermediul a 4 nume, 
dintre care trei vom lua în considerare în această săptămână ...

        “I se va pune numele: „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii.“
Isaia 09:6 NIVUK

Așa cum am spus-o aici, El este înțelept (Consilier Minunat), El este puternic (Dumnezeu 
Atotputernic), El este iubitor (Tatal veșnic). Deci, uitandu-ne la aceste trei nume pe care Isaia 
le folosește, ne vom uita la cât de valoros, uimitor și neprețuit, este Isus Fiul lui Dumnezeu  
pentru noi...

1) EL ESTE ÎNȚELEPT
“... El va fi numit Minunat Consilier ...” Isaia 9.6 NIVUK 

Un consilier in timpul  lui Isaia ar fi cel care da sfaturi regelui. În Fiul lui Dumnezeu care ne-a 
fost dat, cu totii avem un Consilier, și nu doar un consilier, ci un Minunat Consilier. Cuvântul 
“minunat” din Biblie nu este doar la superlativ ca “fantastic”. O minune este un act uimitor 
realizat de Dumnezeu. Deci, având o intelepciune minunata nu înseamnă doar o intelepciune 
fantastică, aceasta e  intelepciunea lui Dumnezeu, o înțelepciune dincolo de capacitatea 
noastra umana. Și toți cei care primesc darul lui Isus primesc sfatul Său minunat. Poate că nu 
esti un adept al lui Isus, ei bine, la sfârșit vei avea oportunitatea de a ajunge să-l cunosti și să 
primesti înțelepciunea Lui. Știi ce am găsit cand am devenit creștin și am început să trăiesc 
în conformitate cu învățătura lui Isus? Traind conform înțelepciunii  dintr-o dată am găsit sens 
in viata mea, totul a început să funcționeze. Au existat vremuri dificile, acestea vor exista 
întotdeauna, dar am fost capabil sa le rezolv mult mai bine.

Acestea fiind spuse, si eu trăiesc adesea în conformitate cu înțelepciunea mea mai degrabă 
decât sa apelez la Isus și îmi imaginez ca mulți dintre noi sunt la fel. Ceea ce am realizat cand 
am pregatit acest mesaj e ca daca nu apelez la înțelepciunea Lui, atunci eu nu Il valorez cu 
adevarat. Si m-a facut sa ma gândesc cum primim noi înțelepciunea Lui și cum suntem siguri  
că traim prin ea.

Îmi amintesc că acum câțiva ani făceam curat dimineața și m-am trezit cu o răceala din seara 
anterioara  și coșul de gunoi din camera mea era plin cu șervețele. Așa ca l-am luat și l-am 
dus la baie cu scopul de a-l goli în toaletă, dar am auzit o voce mică în capul meu spunând 
ca nu se arunca în  toaleta pentru ca aceasta se va bloca. Nu a fost conștiința mea și nu a 
fost nici vocea Domnului, mai degrabă a fost vocea soției mele, Becky. Ea nu a fost de fapt 
acolo, dar o cunosc pe Becky atat de bine si am petrecut atât de mult timp vorbind cu ea 
in construirea relatiei noastre incat stiu ce va spune in cele mai multe situatii. Daca vrei... Îi 
cunosc  vocea. La fel este si cu Isus, cu cât petrecem mai mult timp construind relația, cu cat 
petrecem mai mult timp citind Biblia, cu atat mai mult vom cunoaste vocea Sa.

“27. Oile Mele ascultă glasul Meu.” 
Ioan 10.27 ESV

Si am ajuns sa-L cunosc pe Isus atat de mult timp incat stiu care e intelelepciunea Lui in multe 
situatii. Dar daca lucrurile ar sta altfel? Ne intoarcem inapoi la ilustrație. Să presupunem că 
nu am auzit vocea lui Becky în capul meu. Nici o problema, aș fi putut doar sa le las jos și 



as fi cerut sfatul ei. E la fel cu Domnul. Ii putem cere întelepciune. Vedem acest lucru într-un 
context mai larg aici. La momentul acela, Isaia a profetit în timpul domniei regelui Ahaz. La un 
moment dat Ahaz a avut o nevoie foarte mare de înțelepciune pentru ca se temea de un atac 
din partea națiunilor din nord. Putem vedea aceasta uitandu-ne in Isaia 7.10-12.

“Din nou, DOMNIUL  i-a vorbit lui  Ahaz, ‘Cere-i DOMNULUI,  Dumnezeul tău, un semn, fie 
acesta in adancimile Locuintei Mortilor, fie in Inaltimile  Cerurilor.   “

Dar Ahaz spuse: “Nu voi cere! Nu-L voi pune pe DOMNUL LA  Incercare.”
Isaia 7.10-12 NIVUK

Dumnezeu l-a implorat pe Ahaz sa-i ceară indrumare, dar Ahaz a refuzat  pentru că el credea 
ca este cumva nepotrivit. Te simți vreodată așa? Că dai dovadă de slăbiciune cerandu-I lui 
Dumnezeu  îndrumare? Putem vedea aici ca Dumnezeu spune de fapt “întreabă-mă, te voi 
indruma!” Daca prețuiești cu adevarat întelepciunea Lui, o vei cere, El vrea să-l întrebi...

“5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s o ceară de la Dumnezeu, Care dă 
tuturor cu generozitate și fără să mustre, și ea îi va fi data.”
Iacov 1,5 NIVUK

Vei vedea că nu este nici o nevoie să Il tina pe Dumnezeu înapoi. El iubește faptul ca Ii 
împărtăsim problemele noastre si Ii cerem  intelepciune.
Deci, este foarte simplu! Primiți întelepciunea și viața este ușoară!  Când am auzit vocea lui 
Becky în capul meu spunând “Nu, se va bloca toaletă”, a existat o alta voce în capul meu, 
propria mea voce, spunând “scuză-mă cred că mă pot descurca cu aceasta!” Am ignorat  
întelepiunea soției mele și întradevăr toaleta a fost blocata! De fapt, a fost nevoie de 24 de 
ore și un drum la Wickes sa rezolve problema. Vedeti voi, nu putem  doar primi întelepciunea. 
Trebuie sa lăsăm mândria deoparte și sa nu acționăm conform acesteia. Ahaz în loc să-L 
caute pe Domnul,  și-a urmat propriul drum și a intrat într-o alianță nesfântă cu o națiune 
inamică pentru a proteja împotriva atacurilor din nord. Toate acestea au cauzat  probleme. 
Trebuie să-L căutăm și să-I aplicăm înțelepciunea.

“5. Încrede te în DOMNUL din toată inima ta și nu te sprijini pe priceperea ta. 6. Recunoaște L 
în toate căile tale, iar El îți va netezi cărările.”
Proverbe 3.5-6 NIVUK

Cred că toti am putea folosi  înțelepciunea si cred că în vremurile dificile in care ne aflam, 
probabil avem nevoie de ea mai mult decât oricand, așa că haideți să valoram intelepciunea 
Lui și sa o punem  în practică!

2) EL ESTE PUTERNIC

“6. Căci un Copil ni S a născut, un Fiu ni S a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi.”
Isaia  9.6  NIVUK 
 

Acesta este momentul in care lucrurile ar putea fi  inconfortabile pentru unii oameni. Una 
este sa spunem că Isus are înțelepciune, si poate am putea lăsa lucrurile doar asa. El este 
un invațător întelept. Nu numai ca va fi numit Minunat Consilier, dar va fi numit si Dumnezeu 
Atotputernic. Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu Fiul. Diferenta este uluitoare! Înseamnă că 



acest Fiu nu numai ne dă înțelepciune să ne traim viețile, ci are și puterea de a ne ajuta să ne 
traim viețile. Acest lucru este cea  ce am găsit la vârsta de 25 de ani, cand am devenit  creștin. 
Atunci cand am ajuns să-L cunosc pe Isus ca Domn și Salvatorul meu, o nouă putere a intrat 
în viața mea. Puterea de a mă vindeca, de a-mi restabili demnitatea, puterea de a inlatura vina 
pacatului și puterea de a mă ajuta să-I urmez calea. Este indiscutabil, cel mai uimitor miracol 
din întreaga scriptură faptul că Dumnezeul Atotputernic însusi s-a facut om si s-a nascut ca un 
copil. Unii dintre voi  stiți ca noi  ca  familie așteptăm un nou copil, știm că va fi un băiat! Deci, 
trei băieței, Ușor! Și când mă gândesc la micul băiețel, care este în jur de dimensiunia unei 
banane medie în prezent și ma gandesc la tot potențialul  micului Bruno Fernandes Webster 
(încă avem unele negocieri in alegerea numelui), mă face să imi imaginez gandurile  Mariei, o 
tânără fata din Nazaret atunci când se analizează cu un copil în pântecele ei. Știa ca nu e un 
copil obișnuit, o vizită angelică i-a clarificat acest lucru, dar cât de mult ar putea o tânără fata 
sa înțeleagă cu adevărat puterea și potențialul acestui copil în pântecele ei. Si ca sa ne ajute 
să medităm la acel gând uimitor, vă rog să urmăți acest lucru...

MARIA ȘTII?

... uimitor,puterea de a vindeca, puterea de a face orbul sa vada, surzii sa auda, să meargă pe 
apă și, desigur, puterea de a transforma vieți ...
Și din nou,  având în vedere circumstanțele reale în care locurile de muncă sunt la amenințare 
sau poate au fost pierdute, în care există tensiuni în relatii, Isus are puterea de a transforma 
aceste situații, pentru a vindeca ranile, rupturile și putere de a restabili situatiile noastre.

3) El este iubitor
“... El va fi numit ... Tatal veșnic...”  Isaia  9.6  NIVUK 

Daca  un nou conducător este  puternic si intelept, dar plin de ura față de poporul său putem 
spune ca e un tiran foarte periculos. De acea este atat de important faptul ca Isaia ne da al 
treilea nume pentru a descrie Fiul daruit noua ... “Tătăl veșnic”... Chemandu-L pe Isus, “Tatal 
veșnic”, el descrie natura și calitatea dragostei Sale pt noi. Dragostea Lui pentru noi este 
ca dragostea  pe care un tata ar trebui s-o aibă pentru copilul sau. Observati ca am spus ar 
trebui sa o aibă. Sunt conștient că pentru unii dintre voi relatia cu tatal vostru ar  pututea fi 
inexistentă, tulbura sau mai rea. Daca aceasta este situatia, puteti avea parte de  o dragoste 
a tatalui pe care nu l-ati avut niciodată! Sunt, de asemenea, conștiient de faptul că unii dintre 
voi poate si-au pierdut tatal, poate chiar recent și nu există nici un moment al anului să simțiți  
pierderea tatalui  mai acut decat de Crăciun. Nu aș vrea sa fiu atat de crud ca sa spun ca 
acest lucru nu conteaza acum il aveti pe Domnul. Dar aș spune foarte sincer ca dragostea lui 
Isus pentru tine în acest moment este cea a unui tata  și este o dragoste care va dura pentru 
totdeauna.

Concluzie
1) EL ESTE ÎNȚELEPT
2) El ESTE ATOTPUTERNIC 
3) EL ESTE IUBITOR 

Deci, avem în darul Fiului lui Dumnezeu, unul care este Înțelept, care este Atotputernic și care 
este Iubitor. Poate că ați acceptat deja darul, atunci vreau să spun doar două lucruri. În primul 
rând sa apreciem cu adevarat darul pe care l-am primit în acest Crăciun. Ai cumparat vreodată 
cuiva un cadou de Crăciun și apoi cateva luni mai târziu, nu l-ai văzut purtând acel lucru 
sau  jucându-se cu acel lucru? Nu e frumos, nu-i așa? Ei bine, nu vreau ca Dumnezeu sa 



creadă asta despre mine și despre darul lui Isus. Deci, haideți să-L valoram cu adevarat acest 
Crăciun și hai sa renuntam la anumite lucruri ce le avem in exces de Crăciun si sa ne gandim 
la ceea ce cu adevarat inseamna Craciunul. În al doilea rând, aceasta este o modalitate de 
evaluare pentru noi. Să invităm pe alții să-L cunoască la serviciile de Crăciun.

Săptămâna viitoare avem ocazia sa invităm oameni la slujbele de Crăciun. Craciunul este 
intotdeauna un moment in care oamenii vor lua in considerare venirea lor. Acum avem 
programul online poate fi chiar mai ușor pentru oameni sa se alature.
Poate că nu ai primit niciodată darul acesta, poate ca nu ai devenit crestin. In acest caz mi-ar 
place sa mă rog impreuna cu tine chiar acum...

Rugaciune 
 Tata ceresc, iti multumesc ca L-ai trimis pe Isus ,darul nostru. Iartă-mă pentru tot ce  am făcut 
greșit în  viața mea, pentru tot ce nu a fost de la Tine. Vino în viata mea,  Doamne Isuse. 
Umple-mă cu prezența Ta. Dă-mi intelepciunea Ta, puterea Ta, dragostea și pacea Ta. În 
numele Tău Puternic. Amin.


