Dar a fost c , în zilele acelea ...

- David Jeremiah

De ce a venit Isus exact în momentul acela?
Imagina i-v urm torul scenariu: Un suveran mondial pl nuie te s încredin eze unui b rbat
îndeplinirea unei misiuni deosebit de urgente. Soarta lumii depinde de succesul acestei opera ii.
De aceea comandantul se gânde te detaliat i strategic cu privire la planul s u. Nimic nu trebuie
l sat pe seama hazardului, fiecare detaliu trebuie bine gândit.
Suveranul nu vrea s trimit numai pe candidatul s u des vâr it în aceast misiune a sa. El
trebuie s decid , unde s plaseze omul s u, cum îl duce acolo i ce eluri trebuie ob inute. i în
afar de aceasta conteaz respectarea desf ur rii exacte în timp a evenimentelor (timing). Dac
misiunea starteaz prea devreme, sau prea târziu, totul este pierdut.
Suveranul mondial ultimativ – acela, care st cu adev rat deasupra de tot – a pl nuit o astfel de
misiune. Lumea dirija distrugerea din interior, deoarece omenirea, fiecare om în parte este rob al
p catului. B rba i i femei erau în r zboi cu ei în i i i unii cu al ii.
R spunsul lui Dumnezeu la situa ia noastr lipsit de orice speran se poate cel mai bine
rezuma cu urm toarele cuvinte: »Pentru c atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat
pe singurul S u Fiu, pentru ca oricine crede în El s nu piar , ci s aib via a via a etern «
(Ioan 3,16). Isus a fost nu numai Fiul lui Dumnezeu, ci i Trimisul special al lui Dumnezeu, ca s
salveze lumea pierdut . Ca s duc aceast misiune cu succes, acest Om a trebuit s aduc o
jertf enorm .
Nu sunte i i dumneavoastr de p rere, c Dumnezeu, care a cunoscut pre ul, S-a gândit bine la
orice detaliu în planificarea acestei opera ii? El a trimis pe singurul care era capabil pentru
aceast misiune, i ea a reu it în sigurul fel în care era posibil s reu easc : prin moartea i
învierea lui Isus. Dar care a fost situa ia cu timing? Putea Dumnezeu s trimit pe Fiul S u mai
devreme sau mai târziu? Un verset din Biblie exprim foarte frumos acest gând: »Când a venit
împlinirea timpului, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul S u« (Galateni 4,4). Cu alte cuvinte: condi iile
pe locul ac iunii, p mântul, erau ideale. Dar de ce? Ce s-a petrecut în imperiul roman, c timpul
era a a de favorabil pentru venirea lui Isus?
Romanii în i i sunt o parte a r spunsului. Pentru prima dat în istorie toat regiunea M rii
Mediterane era o unitate politic . Alexandru cel Mare al Macedoniei a fost primul, care a unit
multe popoare în imperiul grec, dar romanii au creat condi ii, care au oferit infrastructura
necesar . Ei au construit renumitele str zi romane („toate drumurile duc la Roma”). Mesagerii
puteau s c l toreasc în siguran i repede pe ele. Apostolul Pavel i primii misionari au folosit
aceast re ea de drumuri. i c l toriile cu vapoarele s-au „dezvoltat”. Egiptul i Italia, Siria i
Spania – multe na iuni î i împ r eau „porturile maritime” mult frecventate, c rora le apar inea i
Marea Mediteran . În felul acesta c l toriile cu vaporul erau un alt mijloc pentru r spândirea în
apropiere i în dep rtare a mesajului despre Hristos.
Exista de asemenea i Pax Romana – pacea roman , care a durat din anul 27 înainte de Hristos
i pân în anul 180 dup Hristos. Isus s-a n scut în genera ia în care a început aceast pace.
Aceasta a avut ca urmare o stare relativ lini tit în sudul Europei, în Asia Mic , în Orientul
Apropiat, Egipt i Africa de Nord. Într-un ora ca Ierusalimul, de exemplu, a fost permis iudeilor
s - i practice credin a i s - i p streze obiceiurile. Romanii au fost foarte toleran i în lucrurile
religioase – atâta timp cât nu se creau probleme i iudeii pl teau impozitele de pedeaps – Fiscus
Judaicus.
Stabilitatea i toleran a relativ au deschis lumea pentru r spândirea ideilor noi, str zile i c ile
maritime serveau r spândirii rapide i efective a acestor idei. Dar a mai fost i un alt factor cheie:
limba.
Romanii au preluat controlul asupra unei p r i mari a lumii cunoscute, dar într-o anumit
privin au fost pu i în umbr de înainta ii lor greci: aproape pretutindeni oamenii au vorbit în
timpul acela i dup aceea ani mul i limba greac . Greaca elenist a fost una din limbile cele mai
frumoase i cu cea mai mare putere de expresie, care au existat vreodat în lume. Ea a devenit un
vehicol ideal, ca s transmit omenirii gândirea i via a cre tin . Ar fi înv at lumea limba
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ebraic , ca s verifice afirma iile lui Isus? Este greu de imaginat a a ceva. Dar limba mondial
greac din timpul acela a creat posibilitatea apostolului Pavel, i altora, s c l toreasc prin
multe ri i s aduc oamenilor vestea bun a Evangheliei, f r s fie nevoie de traduceri
obositoare.
Dac am inut seama de to i ace ti factori, ne r mâne totu i înc o improbabilitate. În fond
exista în lumea din primul secol multe alte idei. Toate erau spre binele str zilor romane, a Pax
Romana i limbii greac . Dar nicio alt idee nu a fost în stare s fac s se clatine marele imperiu
din istoria omenirii.
Imagina i-v : Un Înv tor ciudat dintr-un sat al unei ri subjugate a schimbat lumea – dup
moartea Sa. În ziua execut rii Lui, cea mai mare parte a ucenicilor Lui L-au p r sit. Dar în
timpul unei genera ii El a fost onorat în multe alte ri. În timp de trei secole, credin a Sa a
devenit înv tura oficial în imperiu. i ast zi milioane de b rba i, femei i copii urmeaz pe
acela i Înv tor, care a fost executat ca f c tor de rele.
Isus a venit cu adev rat în momentul perfect, dar El a adus i mesajul perfect. El a adus
speran i lumin . Într-o lume, guvernat de sabie, El a vorbit despre pacea des vâr it . Într-o
lume a brutalit ii i r zbun rii, El a vorbit despre faptul, c trebuie s ne iubim du manii. Într-o
lume a mor ii, El a oferit speran a unei vie i noi – acum i dincolo de mormânt. Romanii
st pâneau prin puterea groazei i au preg tit o cruce, care s - i îndeplineasc func ia de ucidere
cu efecte inimaginabil de crude. Isus a acceptat aceast cruce, I S-a supus i a f cut din ea puntea
de trecere de la suferin a de pe p mânt la bucuria cerului – i aceast punte, a ar tat El clar, era i
pentru aceia care L-au prigonit.
Acesta era un mesaj, ca s cucereasc lumea. La momentul fixat de Dumnezeu, exact în
momentul acela, când adev rul i dragostea Sa puteau s se r spândeasc cu cea mai mare
eficien , a venit Isus, ca s aduc mesajul cel mai radical i cel mai minunat, care a fost oferit
vreodat . Ceea ce a început într-un staul în micu ul Betleem urma s defineasc din nou istoria –
la timpul des vâr it i pentru totdeauna.
Întreb ri la aceast tem
- A i neglijat vreodat , s planifica i o întâlnire important sau s v preg ti i pentru o misiune
sau un examen? Care a fost urmarea?
- Ce a i înv at nou în acest capitol cu privire la planul detaliat al lui Dumnezeu cu privire la
istoria cr ciunului?
- Pentru meditarea în continuare: Galateni 4,4 se refer la întruparea Lui Isus ca Om, Galateni
4,5-7 ne spune mai multe despre planul lui Dumnezeu. Citi i aceste versete i nota i i alte detalii
ale planului lui Dumnezeu cu privire la trimiterea Fiului S u pe p mânt.
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De ce copila ul lui Elisabeta i Zaharia?
Pentru poporul Israel era un mare privilegiu s aib copii i s -i creasc . În privin a aceasta ei
erau ca i cei mai mul i dintre noi. Atunci era greu s se în eleag sterilitatea. Mul i credeau,
când cuiva îi lipsea binecuvântarea lui Dumnezeu cu privire la copii, c el a f cut ceva gre it. i
degetul acuzator era îndreptat de cele mai multe ori spre femeie. Ea era suspect de p cate
ascunse, i atâta timp cât nu avea copii, ea trebuia s fie vinovat .
Este greu s ne imagin m inima unei femei singuratice, neîn eleas i frustat , care în timpurile
biblice ar fi dorit cu pl cere s aib un copil. „Ce am gre it, Doamne? De ce nu-mi descoperi
p catul, ca s pot s -l isp esc?”
Elisabeta, care tr ia în apropiere de Ierusalim, trebuie s se fi rugat aceste cuvinte cu multe
lacrimi în numeroasele nop i nedormite. B rbatul ei Zaharia era la urma urmei preot. Prin aceasta
problema ei a devenit i mai evident . Se bârfea despre femeia unui preot, care nu a g sit har în
ochii lui Dumnezeu. Cât de mult trebuie s - i fi dorit Elisabeta o fiic , care putea s -i ajute în
gospod rie i pe care într-o zi o va vedea mireas . Zaharia î i dorea desigur, ca orice tat , un fiu.
Dar dorin a a r mas neîmplinit i rug ciunile neascultate. Dumnezeu a t cut i leag nul a
r mas gol. Anii au trecut i zilele p rului c runt i oaselor obosite se apropiau f r oprire.
Perechea a renun at deja demult la speran a dup copii, când pe neobservate pentru ei a venit
timpul marelui eveniment, la care ei trebuiau s ia parte. Luca începe evanghelia sa referitoare la
istoria lui Hristos, nu cu Maria i Iosif, i nici cu Irod, ci cu aceast pereche.
Preotul Zaharia era în Templu i ardea t mâie înaintea Domnului, când deodat a trebuit s se
întrebe, dac nu cumva viseaz ziua. Acolo, la dreapta altarului t mâierii, st tea un înger! El s-a
speriat, a a cum au f cut întotdeauna oamenii, care s-au întâlnit cu îngeri.
Vizitatorul a revelat nout i, care erau prea minunate, ca s po i s i le imaginezi. Dumnezeu
voia s r spund perechii la rug ciunile ei de mul i ani, d ruindu-le un copil. Mai mult chiar,
urma s fie un copil, care va echilibra to i anii de necaz i dorin . El va deveni un copil deosebit,
un purt tor de cuvânt al lui Dumnezeu - »umplut de Duh Sfânt chiar din pântecele mamei sale«
(Luca 1,15).
Aceasta era mai mult decât remarcabil. Au trecut mai multe sute de ani, f r s fie un profet al
lui Dumnezeu, i acest copil s fie umplut cu Duh Sfânt chiar din pântecele mamei!
Este posibil, ca preotul s fi c zut tremurând pe genunchi, inundat de lacrimi. Îngerul a descris
foarte precis viitorul copilului. Maria i Iosif nu au aflat prea multe lucruri despre Copilul lor.
Mai întâi, a a spune îngerul, mul i oameni se vor bucura împreun cu p rin ii – o compensare
întârziat dup atâ ia ani de separare social . Copilul se va numi Ioan, i el va primi puterea i
duhul lui Ilie, cel mai impresionant profet al lui Israel, i el va aduce pe mul i israeli i înapoi la
Dumnezeu, pe care ei L-au uitat. El va întoarce »inimile p rin ilor spre copii« (Luca 1,17). i
înainte de toate, el va preg ti calea Domnului care va veni, a a cum a profe it Isaia.
Noi îl cunoa tem ca Ioan Botez torul.
Îns dup aceea Zaharia trebuie s se fi îndoit deodat de vestea bun . Cum s aibe aceasta
loc? Ca preot cuno tea profe iile cu privire la un Om ca Moise, unul, care trebuia s vesteasc
prezen a lui Mesia între oameni. Dar lui îi lipsea credin a. El a întrebat, cum putea s fie posibil
a a ceva.
Atunci îngerul i-a descoperit identitatea. Era Gabriel, care st înaintea tronului lui Dumnezeu
– Gabriel, care a vizitat atât pe Daniel i care va vizita i pe Maria. i ca o pedeaps u oar
pentru îndoiala lui, el a paralizat limba preotului, a a c din momentul acela i pân la împlinirea
cuvintelor îngerului el nu a mai putut vorbi. Pentru prima dat Zaharia avea de comunicat ceva
important – i nu putea s rosteasc nici un cuvânt!
V pute i imagina amestecul de bucurie i frustare, atunci când s-a întors înapoi la Elisabeta?
Luca ne spune, c so ia lui a fost surprins , când a r mas îns rcinat : »Domnul mi-a ridicat
ru inea dintre oameni« (Luca 1,25).
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Ea era la începutul ultimei treimi a îns rcin rii ei, când îngerul a f cut o alt vizit pe p mânt,
de data aceasta a întâlnit pe Maria. Odat cu vestirea lui Isus, Gabriel i-a spus Mariei, c i ruda
ei Elisabeta are ve ti bune: soarta celor doi copii va i legat una de alta. La amândoi era vorba
de na teri minunate, în ambele cazuri era împlinirea cuvintelor din vechime. Altfel decât
Zaharia, Maria a crezut vestea uimitoare a îngerului.
Când a venit Maria, ca s fie îmbr i at de ruda ei, copilul a s rit de bucurie în Elisabeta.
Maria a cântat un Psalm de laud , citând pe Ana, o mam renumit , care dup mul i ani de
lacrimi multe i f r copii a n scut un profet. Maria i Elisabeta s-au bucurat de harul minunat i
s-au inut strâns una în bra ele celeilalte. Vestea Mariei a fost mai mare – ea a descoperit, c Fiul
lui Dumnezeu va veni. Dar i vestea Elisabetei era minunat , c ci ea descoperea, c mesagerul
Fiului lui Dumnezeu se va na te în curând – acela, pe care Dumnezeu l-a ales ca lumina care
luce te, pentru ca el s conduc oameni la Isus, Lumina Lumii.
Când s-a n scut copilul, Zaharia i-a rec p tat glasul. El a compus o cântare, care se aseam n
cu aceea a femeilor. Mai târziu urma s se compun un alt cântec despre Ioan. Dar de data
aceasta cântecul venea de la Isus. El a numit copilul minunat al Elisabetei i al lui Zaharia: »cel
mai mare dintre oameni« (Matei 11,11) i »mai mult decât un profet« (Luca 7,26-28).
Preotul cu credin slab i so ia lui ne arat c Dumnezeu aude rug ciunile noastre. Dumnezeu
r mâne credincios Cuvântului S u, i El preg te te drumul pentru ceva, care este mult mai
minunat decât ne putem noi imagina. i El r spl te te chiar i credin a cea mai slab .
Întreb ri la aceast tem
- Ce lucru v dori i, care este aparent în afara oric rei raze de ac iune? V str dui i, s pute i
realiza totul în lume, sau sunte i gata s renun a i?
- A i tr it vreodat timpuri, în care v-a i îndoit de f g duin ele lui Dumnezeu? Cum a i rezolvat
aceast problem ?
- Pentru meditarea în continuare: Citi i Geneza 18. Acolo g sim o alt relatare despre un copil
f g duit, care a venit în chip minunat pe lume. Cum au reac ionat p rin ii în aceast relatare?

De ce Betleem
Betleem a fost un ora „gazd ” în istoria Cr ciunului, un eveniment, pe care lumea abia l-a
observat i care totu i a influen at i înc va mai influen a soarta fiec rui om în parte. A a cum a
exprimat odat Ralf W. Sockman: „Balamaua u ii istoriei trebuie c utat la u a staulului din
Betleem.”
Noi ne imagin m o noapte lini tit . Dar s ne gândim, c toate casele de poposire au fost pline
i cu siguran pe str zi s-a s rb torit. Noi ne imagin m un or el lini tit, îns Beteemul avea o
preistorie agitat .
Biblia ne relateaz , c în Betleem, de exemplu, a fost înmormântat Rahela, so ia iubit a lui
Iacov. Ea a murit în mod tragic în patul copilului, când s-a n scut Beniamin, fratele iubit al lui
Iosif.
La o alt cotitur a pa ilor disp ru i ai istoriei g sim pe Rut, a c rei relatare este scurt , dar
foarte mi c toare. Dou v duve – Rut i Naomi, soacra ei – au p r sit o ar str in (Moab), ca
s se reîntoarc în ora ul mic, în care a locuit odinioar Naomi cu so ul ei – Betleem.
Acolo le-a mers bine, i Rut a putut s se rec s toreasc . În cartea Rut, capitolul 4, oamenii au
binecuvântat pe Rut i pe noul ei so . Ei au comparat-o cu Rahela i s-au rugat, ca urma ii ei s
ajung renumi i.
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Aceste rug ciuni au fost ascultate într-un fel, în care ace ti oameni niciodat nu au putut s
viseze.
Din aceast localitate mic va veni cel mai cunoscut viteaz al lui Israel. Profetul Samuel a
ajuns la Betleem în c utarea unui împ rat viitor, a a cum vor face magii multe secole mai târziu.
Cartea 1 Samuel relateaz cum profetul a ajuns în casa lui Isai i a privit cu aten ie la rând pe
fiecare din b rba ii tineri. Alegerea lui a c zut potrivit voin ei lui Dumnezeu asupra lui David,
tân rul p stor, cel mai pu in probabil dintre to i. El, a a a vestit Samuel, a fost materialul de baz
pentru un împ rat popular. Aici era unul, care mai târziu sub denumirea »om dup inima lui
Dumnezeu« trebuia s devin împ rat. Din p stor de oi conduc tor de stat? Ce carier
uimitoare?
În timpurile rele, b trânul împ rat a trebuit s priveasc cum du manul de moarte al lui Israel,
filistenii, au instalat o garnizoan în iubitul s u Betleem. Când David i-a dorit ap din fântâna
din Betleem, o trup dintre vitejii lui curajo i a p truns printre du mani, ca s fure ap de b ut
pentru el – ca apoi s -l vad cum el vars aceast ap ca jertf pentru Dumnezeu.
Îns fiecare iudeu, care cerceta scrierile profe ilor, se love te de cel mai mare indiciu. În cartea
Mica se g se te profe ia uimitoare: » i tu, Betleeme, Efrata, de i e ti mic între miile lui Iuda, din
tine Îmi va ie i cel care va fi St pânitor în Israel, ale c rui origini sunt din vechime, din zilele
eternit ii« (Mica 5,2).
Betleem, Efrata – dou nume, dou în elesuri. Betleem înseamn „Casa pâinii”. Isus Însu i se
va numi mai târziu »Pâinea vie ii«, i El a spus: »Eu sunt Pâinea vie, care S-a coborât din cer«
(Ioan 6,51). Ce loc mai potrivit ar fi fost pentru El decât ieslea din Betleem – o troac în „Casa
pâinii” -, ca s mearg în aceast lume?
i ce are a face cu al doilea nume? Efrata, un nume mult mai vechi al ora ului, înseamn
„fertilitate”. Efrat este un verb, care înseamn „a fi roditor”. i iar i ne aminte te Copilul din
Betleem de locul S u natal, prin aceea c spune: »În aceasta este glorificat Tat l Meu: c
aduce i mult rod i Îmi ve i fi ucenicii« (Ioan 15,8).
Pentru to i cei care citeau vechile scrieri i se gândeau la gândurile ve nice ale lui Dumnezeu,
se intensificau indiciile mesianice spre acest loc purt tor de istorie. Acest Betleem trebuia p strat
în aten ie! De aceea rabinii i înv a ii au avut pe parcursul istoriei aten ia permanent îndreptat
spre Betleem. Dar cine a luat seama la meseria ul simplu i logodnica lui, care în acea noapte
uimitoare, obosi i, au g zduit în ora ? Cine a b nuit, c prin sosirea lor, lumea va fi schimbat
pentru totdeauna?
Probabil c acesta este motivul pentru care noi ne imagin m Betleemul ca un or el în afara
timpului, în care se g se te permanent o noapte lini tit pres rat cu stele. Noi tim c în casa de
poposire local era loc pentru oricine, numai pentru »Împ ratul n scut de curând« nu era. Nici
m car o perin nu a fost dat Aceluia care într-o zi va da tot ce are pentru oameni. Dar noi nu
putem s fim a a de r i fa de hangiu i fa de cei ce adunau impozitul – este un eveniment de
bucurie.
C ci într-un col uitat al unui or el uitat, într-o ar uitat , auzim deodat vestea de neuitat:
»Ast zi vi s-a n scut Mântuitorul!« În »Casa pâinii« a fost dat Pâinea vie ii pentru toat
omenirea. În ora ul fertilit ii a venit cineva pe lume, care a adus roada dulce a cerului. i în
locul, de pe care odinioar un împ rat însetat a dorit s bea, va â ni o fântân de ap vie pentru
oameni. Cel care a adus aceast jertf a spus: »Cine va bea din apa pe care i-o voi da Eu
nicidecum nu va înseta niciodat , ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el izvor de ap ,
â nind spre via a etern « (Ioan 4,14).
De ce Betleem? De ce inima ta sau inima mea? Atât ora ul cât i sufletul au o istorie plin de
schimb ri i sunt la fel de însetate. Tot a a de lini tit, cum a venit Copilul în acest ora al
ora elor, dore te Isus s vin în inima fiec ruia dintre noi.
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Întreb ri la aceast tem
- Exist un loc deosebit de care se leag istoria familiei dumneavoastr ? A i fost în ultimul timp
acolo?
- Ce alte evenimente importante au avut loc în Betleem, despre care relateaz capitolul nostru?
- Pentru meditarea în continuare: Citi i 1 Samuel 16,1-13. Enumera i trei lucruri care au avut loc
în Betleem, potrivit cu aceast istorisire.

De ce nu a fost loc în casa de poposire?
Betleem era un or el micu , în care nu se petreceau multe lucruri. Era pu in mai mult decât o
suburbie a capitalei înfloritoare i receptive de tot ce este în lume, Ierusalim. Era mai pu in inta
c l toriei i mai mult un loc de poposire pe un drum de acces. El era situat la aproximativ 8 km
dep rtare de marele ora , unde prezen a lui Dumnezeu locuia în Templu. În orice caz,
aproximativ într-o or de mers pe jos se g seau locuri de g zduire mai bune. Fiecare voia s vad
Ierusalimul – îl dorea prea mult, ca s r mân mult timp într-o suburbie.
Dar acum cezarul a dat ordin s se fac recens mântul popula iei, i to i israeli ii care se
tr geau de pe linia împ ratului David au fost repartiza i s se anun e în locul natal Betleem.
Timpul lui David, cele mai minunate zile ale lui Israel, erau cu aproximativ o mie de ani în urm
i marea familie a împ ratului mort cuprindea deja aproape un popor mic.
De ce trebuia imperiul roman s se ocupe cu recens mântul unui popor cucerit? Deoarece, a a
cum probabil v-a i dat seama, era vorba de bani. Cezarul avea interese mari, ca prin evalu ri
precise ale impozitului s asigure scurgerea aurului spre Roma. El dorea un recens mânt al
popula iei corect i organizat, pentru ca to i cei care puteau fi impozabili s pl teasc fiecare
cent, pe care-l datorau.
De aceea în aceste zile turbulente toate c ile urma ilor lui David duceau spre Betleem.
Or elul a fost umplut de unchi, m tu i, veri ori i veri oare îndep rtate. Scena se asem na cu o
mare întrunire a familiei, o întrunire de revedere. Nici chiar cu casele de poposire improvizate i
colibele din scânduri, care s-au ridicat ca peste noapte din p mânt, nu a fost posibil s se creeze
suficiente locuri de g zduire. Cine a plecat prea târziu în c l torie a fost cu mare probabilitate
dezam git.
Imagina i-v aceste str zi supraaglomerate! Recens mântul popula iei era un timp bun pentru
hotelieri i vânz torii de alimente, dar i pentru ho i, care puteau s se ascund în mul ime.
C l tori i muzic g l gioas se rev rsa pe u ile tavernelor, i femei cu renume dubios a teptau
la drumuri. Cei buni i cei r i se întâlneau. Acesta era fundalul pentru venirea Domnului nostru.
Dar gândi i-v : cu cât mai mare ar fi fost num rul oamenilor, care s-ar fi dus acolo, dac ar fi
tiut ce tim noi. Ironia este, c în ora veneau mii de oameni, f r s tie, c acolo avea loc cea
mai însemnat zi din istoria lumii. Cine b nuia, c se afl într-un loc al unei invazii cere ti? To i
gândeau, c au venit la un recens mânt al popula iei plictisitor i obositor. Ei au venit la prima
s rb toare de cr ciun, ca s dea, i nu s primeasc .
Sute de familii trebuie s fi trecut pe lâng staul. Ei au trecut pe lâng mam i Noul ei n scut
f r s spun „Bun diminea a”, f r s priveasc curio i înl untru. Cu siguran i-au strâmbat
nasul, când au trecut pe lâng p storii neîngriji i i irita i, care le veneau în întâmpinare pe
drumul spre staul.
Marele Dar al lui Dumnezeu a venit înv luit într-o tain , a a c nimeni nu a tiut ce însemna
aceasta. Fiul lui Dumnezeu S-a n scut în lumea aceasta, ve nicia s-a strecurat în timp i spa iu.
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Dar a fost c , în zilele acelea ...

- David Jeremiah

De ce nu a fost atunci loc în casa de poposire? Dac Dumnezeu a putut s pun în mi care o
stea dintr-o galaxie îndep rtat , ca s invite pe magii din r s rit, nu a putut El s rezerve i o
camer modest ? Nici o secund nu ne îndoim de aceasta. Aceast na tere în staul nu a avut loc
din cauza unei situa ii de strâmtoare. Ea a fost evenimentul decisiv al istoriei omene ti.
Dumnezeu a planificat aceasta cu toat dragostea înainte de crea ie, i El nu a trecut cu vederea
niciun detaliu.
Domnului crea iei I-a pl cut s p easc neobservat în aceast lume în mijlocul unei scene
turbulente. A fost planificat din cer, ca El s nu vin în lume în comoditatea unui han, ci în
staulul murdar al unui ran. Na terea tainic , f r protec ia unui c min, a fost numai începutul
unei vie i f r ad post.
Mama Sa, o nazarineanc , tocmai venise în Iudeea, când na terea a surprins-o. Copilul ei a
venit deci pe lume în Betleem – a a cum a prorocit profetul Mica. Dup aceea Maria i Iosif au
dus pentru un timp Copilul în siguran în Egipt. Abia dup aceea au venit la Nazaret, deoarece
un înger i-a aten ionat, s nu se reîntoarc la Betleem. Noi tim, c Isus a crescut în Nazaret, dar
Scriptura trece cu vederea acest timp. Chiar i atunci când noi Îl întâlnim la vârsta de 12 ani, El
este în drum spre Ierusalim. Nu-L g sim niciodat acas .
Într-una din zile, când Isus a crescut mare, cineva a spus, c el va urma pe Domnul,
pretutindeni unde El va merge. R spunsul Domnului a fost: »Vulpile au vizuini i p s rile
cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde s - i plece capul« (Luca 9,58). În cuvintele
Sale r sun o triste e meditativ . Via a lui Isus a fost o strad lung , care a început într-o iesle i
s-a terminat pe cruce – în cele din urm într-un mormânt gol. Lui I-a lipsit atmosfera unui c min
scump, c ci El avea o misiune de îndeplinit.
El a acceptat respingerea din partea oamenilor chiar de la na terea Lui, i a trimis lumii un
mesaj de dragoste st ruitoare i neschimb toare. Noi nu I-am oferit nici m car o camer
supraaglomerat . Noi nu am avut niciun loc pentru El. Noi nu am avut timp, s ne reculegem i
s -L ador m, niciun interes pentru Fiul unui tâmplar. Dar acest Fiu a venit la noi, ca s caute un
loc pentru noi. El preg te te fiec rui copil al lui Dumnezeu locuin în Casa de poposire, care ne
a teapt în cer.
Înainte de a merge în ultima c l torie, El a spus ucenicilor S i: »În Casa Tat lui Meu sunt
multe loca uri. Dac nu ar fi a a, v-a fi spus; pentru c M duc s v preg tesc un loc« (Ioan
14,2). F r ad post sau cu ad post – El a vrut s deschid larg u ile cerului, ca nimeni s nu
trebuiasc s r mân afar .
Întreb ri la aceast tem
- Când c l tori i, prefera i s comanda i mai dinainte locul de g zduire, sau merge i la
întâmplare? De ce?
- A i avut vreodat parte de un zbor supraaglomerat? A trebuit s înghi i i hapul unei rezerv ri
ratate? Ce a i f cut în aceast situa ie?
- Pentru meditarea în continuare: Citi i Ioan 14,1-3. Ce spune Isus c va face, dup ce El a
preg tit pentru noi un loc în cer? Cum putem s fim sigur de „rezervarea” noastr ?
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