
Isus este… Lumina Lumii

Buna, ma bucur mult sa fiu impreuna cu voi. Nu stiu ce parere aveti voi, insa mie mi-au 
placut enorm zilele insorite de care ne-am bucurat in luna Aprilie, cel putin aici in Cambridge. 
Imi place foarte mult sa ma trezesc dimineata cu razele soarelui patrunzand prin fereas-
tra camerei si sa merg cu bicicleta pentru timpul nostru de activitate fizica. A gravita in jurul 
soarelui e parte din ceea ce suntem ca umanitate. Suntem atrasi de lumina.

Intr-un studiu despre locuri de munca, peste 1600 de angajati au spus ca accesul la lumina 
naturala e prima lor prioritate la locul de munca. Alte cercetari au relevat ca oamenii care 
lucreaza in birouri luminate natural au raportat cu 51% mai putin nevoia de a-si incorda ochii, 
56% mai putina somnolenta si cu 63% mai putine dureri de cap. Daca vrei sa gasesti locul 
perfect pentru a munci de acasa, s-ar putea sa ai nevoie sa consideri informatia asta.

Lumina e buna pentru trupurile noastre fizice, pentru sanatatea noastra mentala, aduce cu ea 
speranta si fericire si bineinteles ne ajuta sa gandim limpede. In Ioan 8:12 Isus spune:

„Eu sunt Lumina lumii…” Ioan 8:12

In Evanghelia dupa Ioan „lumina” este o tema constanta. De fapt, cuvantul „lumina” este folosit 
de 23 de ori. Isus practic spune aici ca toate beneficiile pe care le experimentam datorita lumi-
nii natuare, le putem gasi intr-o si mai mare masura in El. Asta e adevarul asupra caruia o sa 
reflecteam azi. „Eu sunt Lumina lumii” a spus Isus si apoi a continuat...

“…cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Ioan 8:12

Pe parcursul cartii lui Ioan gasim aceasta interactiune intre lumina si intuneric. Din fericire 
lumina castiga de fiecare data, la fel cum atunci cand aprindem o lumina intr-un loc intunecat: 
Intunericul e indepartat imediat! Atunci cand vorbim despre intuneric vorbim defapt despre 
absenta luminii... absenta a ceea ce e bun: speranta; bucurie; pace; claritate.

Sunt convinsa ca putem cadea cu totii de-accord asupra faptului ca traim niste vremuri in-
tunecate. Insa aici Isus spune ca nu vei „umbla in intuneric”. Cum putem trage invatatura din 
aceasta remarca in realitatea pe care o experimentam impreuna?

Nu cred ca Isus vorbeste aici despre absenta intunericului. Chiar faptul ca spune despre El ca 
este Lumina implica in mod natural existenta intunericului. Insa este un colac de salvare pe 
care Isus ni-l arunca aici: exista posibilitatea sa umblam si sa experimentam aceasta „lumina a 
vietii” chiar si in acest sezon intunecat.

In mod clar Isus foloseste lumina ca o metafora in acest text. E la fel precum fraza „lumina de 
la capatul tunelului” – aceasta lumina reprezinta speranta. Aceasta speranta nu e un concept 
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vag ori influentat de circumstante ci, dupa cum vom vedea, e vorba despre o speranta sigura 
si certa astfel incat devine stanca de care ne putem ancora prin acest sezon si orice alt sezon 
al vietii noastre.

Pentru a clarifica faptul ca Isus este Lumina, in urmatorul capitol al Evangheliei dupa Ioan, 
Isus spune iar: „Eu sunt Lumina lumii” si imediat dupa aceea ii reda vederea unui om orb. In 
acest fel Isus arata in mod fizic ca El are puterea sa lumineze cele mai intunecate cotloane ale 
vietii noastre.

Si eu am experimentat asta. Acum multi ani in Mexico. Eram pe cale sa conduc o intalnire 
intr-o mica biserica de acolo. Am simtit inainte de a ajunge la intalnire ca Isus vrea sa vindece 
ochii cuiva. Am condus intalnirea si am fost pe punctul de a pleca cand un domn a venit la 
mine cu fiul sau cerand sa ma rog pentru el. Fiul sau pierduse 80% din vedere. M-am rugat cu 
el, cerand ca ochii sa ii fie deschisi in Numele lui Isus asa cum Biblia ne invata sa ne rugam. 
Dupa o foarte scurta rugaciune, baiatul a inceput sa strige de bucurie spunand ca vede mai 
bine dar nu perfect. M-am rugat iar. Ochii lui erau plini de lacrimi strigand „Vad!!” Nu am sa uit 
privirea lui sau a tatalui sau niciodata. Experienta de a merge din intuneric la lumina e un lucru 
cu adevarat incredibil de puternic.

Unii dintre noi poate chiar am experimentat aceasta „lumina” in mod fizic: poate am primit 
vederea fizica in urma rugaciunii ori o altfel de videcare in trup. Insa stiu ca cei mai muti dintre 
noi am experimentat Lumina alungand intunericul emotional si spiritual din viata noastra ceea 
ce e de o mai mare valoare decat vindecarea fizica si aduce eliberare.

Lumina lui Isus este disponibila pentru fiecare din noi chair azi. Cum? Cum putem experimen-
ta si noi aceasta lumina cand totul in jurul nostru pare intuneric?

In seria de predici in care suntem acum exploram impreuna afirmatiile lui Isus „Eu sunt...”. In 
Apocalipsa 1:8 Isus spune 

‘„Eu sunt (…) Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine…’ Apocalipsa 1:8

As vrea sa folosesc acest verset ca suport pentru a explora faptul ca Isus este lumina lumii: El 
este cel care a fost Lumina lumii, cel ce e Lumina lumii si cel cel va fi Lumina lumii!

1. Uita-te in urma – aminteste-ti cum Dumnezeu a adus lumina in trecut

In mod cat se poate de personal cunosc puterea actiunii de a te uita in trecut si a-ti aminti. Am 
crescut in zona Peterborough unde nu vezi un deal nicaieri. Atunci cand l-am intalnit pe sotul 
meu Chris care a crescut in zona Lake District, am avut socul vietii mele sa petrect timpul in 
vacanta cu el si familia lui. Ei petreceau zile intregi catarandu-se si facand excursii lungi in 
muntii din zona lor. Imi amintesc una dintre aceste plimbari in mod special. Acum doi ani eu 
si Chris am facut o drumetie catarandu-ne pe 4 munti dealungul unei coame abrupte. A fost o 
zi foarte calda si au fost multe momente cand m-am simtit extenuata si pentru ca nu puteam 
vedea „luminita de la captul tunelului”, am vrut sa renunt. La un moment dat cand am ajuns 
pe unul dintre varfuri am crezut ca acolo e destinatia finala insa curand am realizat ca mai era 
mult de mers. In alte momente nici macar nu puteam vedea la un metru in fata mea. In aceste 
momente insa a fost nevoie sa iau o pauza, sa ma opresc si sa ma uit inapoi. Aceasta a fost 
privelistea pe care o lasam in urma!
 

Abia atunci cand m-am uitat inapoi am realizat de fapt cat de mult am realizat si sa apreciez 



frumusetea drumetiei pe care o facusem deja. Acest lucru m-a intarit si mi-a dat speranta pen-
tru drumul pe care il aveam in fata.

Atunci cand nu vezi in fata, poate ar fi bine sa arunci o privire inapoi. Aminteste-ti lumina ca-
lauzitoare a lui Dumnezeu in intunericul din trecut.
Atunci cand te uiti inapoi s-ar putea sa te uiti la experientele tale personale. In Ianuarie anul 
acesta m-am imbolnavit destul de serios. Am fost pe foaie de boala pentru saptamani si pentru 
mare parte din acest timp doctorii nu stiau care era problema. Dupa multi doctori si mai multe 
spitale au reusit in cele din urma sa identifice problema si sa imi prescrie un tratament. Sla-
va Domnului ma simt mult mai bine si ma recuperez in fiecare zi. Insa au fost momente anul 
acesta cand am fost nesigura cand nu am putut sa vad drumul in fata mea. In acele momente 
de neincredere am putut sa privesc inapoi si sa imi amintesc cum mi-a luminat calea Dumn-
ezeu in lunile care trecusera: protectia pe care am experimentat-o; acele mici momente mircu-
loase care nu au fost putine; faptul ca mi-am revenit inainte ca acest virus sa loveasca. Lumi-
na Lui a stralucit ca niciodata in acest sezon al vietii mele.

Poate chiar mai importat decat experientele personale, putem sa ne uitam in Biblie si sa citam 
despre istoria credinciosiei lui Dumnezeu fata de poporul sau. Atunci cand ne uitam inapoi 
putem vedea cum pentru totdeauna inturnericul a fost defapt biruit! In Ioan 1:5 Biblia spune:

‘Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o. ‘ Ioan 1:5

Isus a venit din cer, locul in care nu exista intuneric, intr-o lume cufundata in intuneric. Oriunde 
a mers a adus viata, libertate si lumina. Prin moartea Lui pe cruce El a castigat razboiul asu-
pra intunericului. Lumina a castigat! Daca vorbim de puterea crucii nu putem sa ignoram ce 
are Pavel de spus:

‘A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor 
asupra lor prin cruce. ‘ Coloseni 2:15

Toate acele lucruri pe care noi le asociem cu intunericul: disperare; despresie; teama; confuz-
ie; si-au pierdut puterea pentru totdeauna. Prin moartea si invierea Sa, Isus are cheia victoriei 
asupra intunericului. Iar noi puteam trai in aceasta victorie.

Cu totii avem de infruntat incertitudine atunci cand nu putem vedea drumul in fata noastra. 
S-ar putea ca defapt esti bine din punct de vedere fizic si financiar iar incertitudinea ta e mai 
generala, poate legata de cum v-a arata viata la finalul acestei perioade din viata noastra. 
Poate ai de infruntat o incertitudine mult mai specifica: poate esti unul dintre cei care sunt vul-
nerabili in fata acestui virus si te gandesti cu teama la faptul ca inca nu exista un vaccin care 
sa ne ajute sa invingem boala; poate esti unul dintre cei care lucreaza in prima linie si trebuie 
sa gasesti in fiecare zi puterea sa mergi mai departe chiar daca nu vezi un final clar inainte; 
poate ai de infruntat incertitudine financiara, lipsa unui loc de munca; poate ai pierdut pe cine-
va drag.

Daca nu poti sa vezi calea inaintea ta, uita-te inapoi. Daca ai o relatie cu Isus, aminteste-ti 
cum El ti-a luminat calea in trecut. Insa mai mult de atat, aminteste-ti de victoria lui Isus asu-
pra intunericului cu care te confrunti.

Poate asculti si te gandesti „eu nu am nicio instorie cu Isus. Nu am avut niciodata lumina Lui”. 
Daca esti in aceasta situatie sunt incredibil de bucuroasa pentru tine pentru ca Isus te invita 
azi si pe tine sa pasesti in lumina. Am sa te invit mai tarziu putin sa faci asta intr-o rugaciune.



Isus a fost lumina in trecut dar spune ca e lumina si azi. Asta insemna chiar acum! Asta ma 
aduce la punctul al doilea al acestui mesaj:

2. Uita-te in prezent – cauta lumina lui Dumnezeu pentru tine, azi

Citesc romanul „Stapanul Inelelor” pentru prima oara. Mi-au placut filmele de multi ani insa nu 
am citit romanul niciodata. Intreaga poveste a romanului e concentrata in jurul unui inel creat 
de o forta malefica numita Sauron. Inelul are o putere incredibila de a atrage totul in jurul sau 
in intuneric.

Cred ca din multe puncte de vedere e usor sa fim cuprinsi de intunericul acestui sezon. Si eu 
am simtit asta. Acest inturneric poate lua multe forme. Poate fi un sentiment de greutate; lipsa 
de speranta, teama... sau pentru mine de exemplu a fost sa ascult stirile la nesfarsit sau sa 
incerc sa aflu toate datele si numarul celor care si-au pierdut viata. Cred intr-adevar ca necesi-
ta foarte multa determinare si control de sine sa nu cedam in fata intunericului, sa nu fim biruiti 
de teama.

Mare parte din viata noastra in acest sezon nu o putem controla. Insa avem incredibil de multa 
libertate de a alege asupra gandurilor noastre: la ce ne gandim; ce citim; ce privim; despre ce 
vorbim cu ceilalti. Avem alegerea de a urmari lumina atunci cand suntem atrasi de intuneric.

Acum cateva saptamani stateam la soare in gradina. Umbrele se miscau foarte rapid asa incat 
ajunsesem sa imi mut patura la fiecare cateva minute pentru a ramane in bataia soarelui. Asta 
insa e o imagine pentru mine. La fel cum am urmat lumina fizica a soarelui, vreau sa ma asig-
ur ca urmez lumina lui Isus in aceste vremuri.

Pavel, cel care a avut o intalnire radicala cu lumina lui Isus spune:

‘Odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca niște copii ai 
luminii. ‘ Efeseni 5:8
Observati ce spune Pavel „dar acum sunteti lumina in Domnul”. Daca il cunosti pe Isus, ai lu-
mina Lui disponibila pentru tine chiar acum. Speranta adusa de lumina lui poate disipa disper-
area sau teama cu care te confrunti. Pentru ca El a castigat aceasta victorie la cruce.

Pavel continua „umblati deci ca niste copii ai luminii”. Asta e o actiune! Daca suntem intr-o in-
capere intunecata e normal sa tanjim dupa lumina insa nu ne apucam sa strigam la inturneric 
si sa-i spunem sa plece. Ce face e sa aprindem o sursa de lumina. Aminteste-ti ca intunericul 
din viata ta nu poate sa dispara decat in prezenta luminii. Alege sa aprinzi lumina!

Poate e timpul sa citesti mai mult Biblia decat citesti stirile. Saptamana trecuta Steve a im-
partasit cu noi un mesaj superb in care ne incuraja sa ne ospatam in Cuvantul lui Dumnezeu. 
Aceasta saptamana, impreuna cu toata biserica, o sa avem o saptamana de rugaciune. O sa 
folosim aceasta saptamana pentru a ne concentra mai mult asupra luminii. Daca inca nu te-ai 
inscris pentru un slot de rugaciune online te rog sa o faci la finalul acestui mesaj. Pentru mine 
inchinarea a fost esentiala in ultimele luni. Imi place in mod deosebit albumul Ellei Limebear 
„Pierdut in uimire”. Canta cat poti de mult in acest sezon. De-asemenea petrece timp in tacere 
si solitudine, meditand asupra indentitatii lui Isus in viata ta. Nu este loc de teama in mintea 
unui om care se gandeste la Isus.

In Isaia este un verset asa frumos care spune:

‘Celui statornic Tu îi asiguri pacea – da, pacea, căci se încrede în Tine.’ Isaia 26:3



In mod special daca infrunti teama in perioada asta, poate vrei sa pui deoparte timp saptama-
na asta sa meditezi asupra Scripturii si sa lasi pacea Lui sa ia control asupra inimii tale.

Facand asta, tinandu-ne ochii atintiti asupra lui Isus, vei primi speranta si viziune dar 
de-asemenea acest lucru va avea un efect asupra celor din jurul tau. Isus este Lumina lumii 
insa citiam in Matei 5:14

‘Voi sunteți lumina lumii.”

Asadar, in timp ce petrecem timp cu lumina, noi insine devenim lumina. In mod interesant 
aceasta e singura afirmatie a lui Isus despre sine care ni se plica si noua. Noi suntem lumina 
pentru cei din jur pentru El, Lumina lumii, straluceste in noi.

Toti cei care lucreaza in prima linie, sunt exemple vii ale acestui principiu chiar acum si suntem 
atat de recunoscatori pentru voi. Pentru noi toti ceilalti, atunci cand iesim la usa sau pe geam 
si ii aplaudam pe ceilalti, atunci cand impartasim incurajare pe retelele de socializare, cand 
ii sunam pe cei care sunt singuri, atunci cand daruim celor care nu au cele necesare, atunci 
cand ne rugam... noi suntem lumina.
Asadar sa ne uitam inapoi sa vedem lumina Lui in trecut dar sa fim pregatiti sa urmam lumina 
Lui azi. In al treilea rand...

3. Priveste inainte – increde-te in lumina eterna din Dumnezeu

Razboiul final dintre lumina si intuneric a fost castigat deja. Avem acest adevar chiar in inima 
credintei crestine prin faptul ca noi credem ca Isus a castigat victoria chiar si asupra mortii prin 
invierea Lui, ceea ce inseamna ca noi, fiind in relatie cu El, nu vom umbla in intuneric la finalul 
vietii. Moartea noastra devine un pasaj in cea mai glorioasa lumina pe care o putem imagina.

Atunci cand Isus spune „nu veti umbla in intuneric” El vorbeste de o experienta care merge 
dincolo de viata de aici intr-un viitor inundat de lumina eterna. E ca si cum am fi la linia de start 
intr-o cursa si stim sigur ca vom iesi invingatori.

Gasesc incredibil de ajutor sa ma gandesc la aceste lucruri in acest sezon deoarece uitan-
du-ma in jur realizez ca inca pare a fi o batalie in desfasurare. Lumea noastra nu e atat de 
sigura pe cat am crezut. In fiecare zi ne este amintita fragilitatea noastra. Daca privim viata cu 
ochii atintiti asupra a ceea ce experimentam acum si aici pare uneori ca intunericul a castigat.

Pentru multi moartea e expresia suprema a intunericului. Jalea si durerea pe care le aduce in 
viata noastra sunt uriase. Pentru multi ani mi-a fost teama de moarte. Parte din teama a fost 
inradacinata in dorinta mea de a trai. In ultimii ani insa am adus aceasta teama si altele in-
aintea lui Dumnezeu: teama de a pierde pe cei dragi; teama de a pierde controlul asupra vietii 
pe care cred ca o am in mainile mele. Stiu ca inca sunt intr-o calatorie in acest domeniu insa 
am experimentat atat de multa eliberare atunci cand mi-am daruit si daruit din nou vitata in 
mainile Lui, atunci cam am inteles cu adevarat ce inseamna Lumina eterna.

Privind inainte, vine o zi cand Isus se va intoarce si o sa ne bucuram de o viata noua, intr-un 
cer nou si un pamant nou. In Apocalipsa, Ioan descrie cum va arata aceasta noua realitate. 
Cum va arata aceasta noua lume in care vom trai.

‘Cetatea nu are nevoie nici de soare, nici de lună, ca să i dea lumină, pentru că o luminează 
slava lui Dumnezeu, iar Mielul este candela ei. Neamurile vor umbla în lumina ei, iar regii 



pământului își vor aduce slava în ea. Porțile ei nu vor fi închise niciodată ziua și acolo nu va fi 
noapte.’ Apocalipsa 21:23-25

Intr-o zi vom trai intr-un loc in care nu e intuneric, nici plans, nici durere, nici boala sau virusi. 
Datorita lui Isus, putem sa ne uitam increzatori si cu speranta la acea zi cand lumina eterna va 
invada intunericul realitatii de acum.
Acum ca ma apropii de final, vreau sa citesc pentru voi cateva randuri din cartea „Ultima bat-
alie” scriesa de CS Lewis. Aici autorul descrie cum va arata viata noastra in lumina eterna:

„Pentru ei a fost doar inceputul povestii adevarate. Viata pe care au trait-o in aceasta lume si 
toate aventurile din Narnia au fost doar coperta si titlul cartii: acum, in sfarsit intrau in primul 
capitol al maretei povestiri care nu a fost citita de nimeni pe pamant, care nu se sfarseste 
niciodata, si in care fiecare nou capitol este mai bun decat cel precendent.”

Indiferent cum arata viata ta acum, urmatorul capitol va fi mult mai bun. Prin invierea lui Isus 
putem striga cu Pave in 1 Corinteni: „…Moartea a fost înghițită de victorie. Moarte, unde îți 
este victoria? Moarte, unde îți este boldul?” 1 Corinteni 15:54-55

Chiar si in moarte putem umbla in lumina.

In acest sezon multi dintre noi experimentam intrebari despre eternitate destul de personal. 
Insa in acest intuneric ce ne inconjoara putem fii siguri ca in Isus, Dumnezeu ne daruieste 
lumina.

Putem sa ne uitam la victoria Lui asupra intunericului si sa ne intarim, sa primim curaj.  Putem 
experimenta chiar acum lumina Lui strapungand intunericul din viata noastra. Si intr-o zi o sa 
pasim in lumina eterna unde nu va mai fi intuneric, unde gloria lui Isus va lumina totul pentru 
totdeauna.

Asta da speranta!

O sa luam acum cateva minute sa raspundem la acest mesaj. Intr-un minut, daca inca nu ai 
raspuns luminii lui Isus, vreau sa ne rugam impreuna. Insa inainte, pentru noi toti, permiteti-mi 
sa ma rog. Acolo unde esti, chiar acum, deshideti mainile si inima in postura de a primi:

Fie ca lumina lui Isus sa inunde inimile si casele voastre. Ma rog sa poti privi inapoi si sa 
vedeti lumina lui Isus luminand trecutul tau chiar si atunci cand tu nu ai fost constient de asta. 
Ma rog sa experimentezi lumina lui Isus prin prezenta sperantei si credintei si sa cunosti ca 
poti umbla azi in victoria Lui – cea care a invins intunericul cu care te confrunti. De asemenea, 
ma rog sa stii ca indiferent ce aduce ziua de maine, viitorul tau e plin de lumina, etern si glori-
os. In numele lui Isus. Amin.

In incheiere, vreau sa ma rog cu oricine dintre cei care ne asculta care nu a acceptat lumina 
lui Isus in viata lor. Poate ai acceptat lumina in trecut insa te-ai departat de ea; Isus are bratele 
deschise chiar acum si e pregatit sa te primeasca in lumina. Daca asta esti tu si vrei lumina lui 
Isus sa iti aduca eliberare de inturneric chiar acum si daca vrei siguranta unui viitor luminos 
dincolo de viata de aici, alatura-te te rog mie in a rosti aceasta rugaciune in inma ta:

Isus, cred ca Tu esti lumina lumii. Rescunosc ca am nevoie disperata de Tine. Nu mai vreau 
sa traiesc in intuneric. Vino in viata mea chiar acum. Iarta-mi pacatele mele. Umple-ma de 
lumina ta care aduce dragoste si speranta. Calauzeste-me in lumina eterna. Amin.



Daca ai rostit aceasta rugaciune, sunt incredibil de bucuroasa pentru decizia ta. Ne-am simti 
onorati daca ne-ai da posibilitatea sa te ajutam in a intelege mai mult si a face mai multi pasi 
in a-L cunoaste pe Isus. Un link o sa apara pe ecran. Permite-mi sa te incurajez sa vizitezi 
aceasta pagina web cat mai curand. Ne vom bucura alaturi de tine si cineva din echipa noas-
tra te va contacta in cel mai scurt timp.

A fost o onoare sa fiu in fata voastra azi. O sa incheiem timpul nostru impreuna in inchinare; 
asadar echipa de inchinare o sa ne conduca in a canta un ultim cantec.


