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De ce un staul? 
 
   Nu suntem siguri dac� locul unde S-a n�scut Copilul Hristos a fost un �opron din lemn sau a 
fost o pe�ter� veche. Cuvântul staul nu se g�se�te în istorisirea despre noaptea de Cr�ciun. Este 
normal s� se deduc� aceasta, deoarece Luca ne relateaz�, c� p�storii vor g�si un Copil »culcat 
într-o iesle« - într-o troac� pentru animale. Aceast� iesle este amintit� chiar de dou� ori, odat� de 
Luca �i o dat� în cuvintele îngerului, care s-a ar�tat p�storilor.  
   Relat�rile romane din primul secol amintesc o pe�ter�, despre care s-a presupus, c� ar fi fost 
locul na�terii lui Isus, �i desigur deseori au fost duse animale în siguran�� în pe�teri. Nu ar fi 
minunat s� ne imagin�m, c� exact în aceast� pe�ter� David cu multe oi �i-a putut g�si odihna 
chiar în aceast� pe�ter�? Probabil c� el a scris Psalmul p�storului (Psalmul 23) tocmai în aceast� 
pe�ter�, în care »Marele P�stor« urma s� vin� în lumea aceasta. Cu alt� ocazie, s-ar putea ca el s� 
se fi oprit aici, în timp ce el a primit inspira�ia pentru Psalmul 22, care descrie a�a de viu 
chinurile r�stignirii. 
   Desigur, toate acestea sunt numai specula�ii. Noi putem îns� fi siguri, c� Isus, urma�ul lui 
David, S-a n�scut undeva în apropiere, într-un staul necunoscut nou�, care a fost f�cut pentru 
animale, �i acest tablou ne oblig� s�-L ador�m în timpul zilelor de s�rb�toare. Desigur este un 
tablou frumos pentru c�r�ile noastre po�tale de cr�ciun �i în leg�tur� cu festivit��ile legate de 
iesle, cu animale, cu p�stori �i cu lumina blând� a lunii pe fa�a Copilului. 
   Mul�i dintre noi de mult nu au mai fost într-un staul. Mirosul este orice altceva, numai sfânt nu 
este, gunoiul ne face s� str�nut�m, �i pretutindeni se mi�c� insecte. Iosif �i Maria ar fi vrut cu 
pl�cere s� aib� o camer� într-un han. Într-un ora� supraaglomerat de str�ini, staulul nu oferea nici 
siguran�� �i nici atmosfer� personal�. 
   Perechea avea nevoie de un loc lini�tit, dup� lunga c�l�torie obositoare de câteva zile. Iosif era 
îngrijorat de so�ia lui, care în orice moment putea s� nasc�. El a luat-o în c�l�torie, deoarece ea îi 
era foarte pre�ioas�, ca s-o piard� din vedere în astfel de situa�ii. Îngerul i-a spus s� aib� grije de 
ea, �i el era hot�rât s� îngrijeasc� de ea �i s�-i satisfac� toate nevoile, în timp ce momentul 
na�terii se apropia tot mai mult. 
   �i a�a s-a întâmplat: Fiul lui Dumnezeu a venit pe lume în prezen�a animalelor de cas�, �i nu în 
prezen�a st�pânitorilor lumii. El nu a venit pe lume într-o sal� a tronului, ci într-un staul de 
animale. 
   Cezarul roman Adrian va încerca mai târziu s� transmit� un mesaj de intimidare, l�sând s� se 
construiasc� în acest loc un templu p�gân injurios, dar el nu a mai putut opri mesajul, care se 
r�spândise deja în multe ��ri. Isus a acoperit pentru totdeauna cu dragoste �i iertare toat� mânia 
noastr�, toat� mândria noastr� r�zboinic�. El a venit pentru Adrian, a�a cum a venit �i pentru 
Maria, Iosif, p�stori �i magi, �i pentru to�i aceia care �ineau cuiele, care urmau s�-I str�pung� 
mâinile �i picioarele. Puterea acestei dragoste va topi orice jignire adus� acestui loc. 
   Soarta ironiei, locul despre care se presupune conform tradi�iei, c� acolo a fost staulul, în care 
S-a n�scut Hristos, a devenit un fel de câmp de m�cel. În anul 135 dup� Hristos, din cauza 
deselor r�scoale din provincia iudaic�, romanii nu au mai putut face nimic. Cezarul Adrian a 
decis f�r� scrupule s� pâng�reasc� toate locurile iudaice �i cre�tine cu importan�� religioas�. 
Informatorii cezarului i-au relatat despre o pe�ter� interesant� din Betleem. Legendele spun, c� în 
locul acesta Isus, întemeietorul mi�c�rii cre�tine, pare s� se fi n�scut în prezen�a animalelor 
domestice. Ceea ce face �i mai ciudat� aceast� istorisire, este faptul c� acest „Împ�rat” a fost 
executat mai târziu ca f�c�tor de rele. Dar cu toate acestea urma�ii Lui Îl glorific�. Oamenii lui 
Adrian au g�sit pe�tera �i au construit deasupra ei un templu pentru Jupiter �i Venus. „Aceasta îi 
va termina”, s-a gândit cezarul. 
   Adrian a disp�rut în cea�a istoriei, dar cre�tinismul s-a dovedit a fi de neînvins. Exact dup� 
dou� sute de ani mai târziu, în anul 335, împ�ratul Constantin a vizitat acela�i loc. El a dat ordin 
s� se d�râme resturile templului p�gân �i s� se construiasc� în locul acesta o biseric� cre�tin�. 
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   Câ�iva ani mai târziu, per�ii au distrus biserica lui Constantin, dar cre�tinii au recl�dit-o. Apoi 
au venit turcii, ca s-o distrug�. Din aceasta a luat na�tere Biserica na�terii, care exist� �i ast�zi. 
Zidurile ei de baz� au fost ridicate în timpul Evului Mediu de crucia�i cu pre�ul sângelui lor. Abia 
în anul 2002 au p�truns în biseric� militan�i palestinieni înarma�i �i au �inut-o 39 de zile în 
ocupa�ie. Franctirorii israelieni din armat� au omorât 7 ocupan�i �i au r�nit mai mult de 40, �i un 
foc a fost aprins pe locul, despre care se spunea, c� acolo S-a n�scut Copilul sfânt. 
   Ceea ce probabil a fost locul de sosire al »Prin�ului p�cii«, a devenit locul luptelor religioase. 
Chiar �i în timpurile de pace, biserica impozant� este cu totul altceva decât staulul „normal”, în 
care Fiul lui Dumnezeu a p��it în lumea aceasta. El a venit în simplitate, nu cu luxul extravagant. 
El a venit s� aduc� lumii pacea �i în dragoste s� împace pe oameni. Locul a devenit un exemplu 
elocvent, care ne arat� clar, de ce noi avem nevoie de Isus. 
   Locul Lui de na�tere a fost a�a de modest, c� noi nu �tim exact unde se afl�. Locul, pe care se 
afl� ast�zi Biserica na�terii, este cunoscut deja din primul secol. De aceea sunt motive plauzibile 
pentru verosimilitate. Dar trebuie noi s� �tim cu adev�rat unde S-a n�scut Isus? »Ieslea« 
semnificativ� st� în inima noastr�. Ceea ce oamenii au construit în acest loc, au putut oamenii s� 
d�râme. Dar ce vrea Domnul s� ne pun� în inim�, nu poate fi distrus niciodat�. 
   De ce staulul? Hristos a ales un staul, ca s� se poat� identifica cu cei mai slabi – cu cei s�raci �i 
cu cei care pot fi r�ni�i. El nu a dorit nici comoditatea �i nici siguran�� din partea lumii. Din 
primul moment Isus a fost expus tuturor pericolelor care exist� în lume, �i a�a a r�mas, pân� în 
momentul când lumea L-a pus pe cruce. »C�ci cunoa�te�i harul Domnului nostru Isus Hristos«, 
a scris apostolul Pavel mai târziu. »El, m�car c� era bogat, s-a f�cut s�rac pentru voi, pentru ca 
prin s�r�cia Lui, voi s� v� îmbog��i�i« (2 Corinteni 8,9). Isus a ales locul cel mai de jos, pentru 
ca dumneavoastr� s� pute�i avea locul cel mai înalt. El a venit pe lume într-un grajd de animale, 
pentru ca dumneavoastr� s� pute�i p��i într-o zi în sala tronului lui Dumnezeu. 
 
Întreb�ri la aceast� tem� 
 
- Unde te-ai n�scut tu – într-un spital, acas�, sau poate chiar în ma�in�? Au avut p�rin�ii t�i 
influen�� asupra acestui loc? 
- Cum arat� un staul? Ce se aude �i ce se miroase acolo? V� pute�i imagina, în aceste împrejur�ri 
s� aduce�i un copil pe lume? De ce, respectiv de ce nu? 
- Pentru meditarea în continuare: Citi�i Luca 2,22-24 �i Levitic 12,2-8. De unde �tim, c� familia 
lui Isus tr�ia în condi�ii modeste? 
 
 
 
De ce poart� El numele Isus? 
 
   Iulia se referea la Romeo, atunci când ea a pus întrebarea renumit�: „Ce înseamn� un nume?” 
Iulia a spus mai departe, c� un trandafir ar mirosi tot a�a de pl�cut �i atunci când ar avea un alt 
nume. Indiferent ce nume ar avea, trandafirul î�i va p�stra frumuse�ea �i parfumul lui. 
   Ea avea dreptate. Este numele numai o iluzie – numai o aglomerare de litere? Dac� noi nu 
putem s� apreciem o carte dup� coper�ile ei, atunci s� nu apreciem oamenii dup� numele lor. 
   Nu este valabil acest principiu �i pentru numele Isus? Nu conteaz� cum Îl numim noi, ci 
conteaz� cine este El. Numele nu-I d� nicio putere, dar cu siguran�� El Însu�i face acest nume 
puternic. 
   Acest nume are numai patru litere. �i totu�i este, a�a cum se spune într-o cântare, ceva deosebit 
în acest nume. Din toate titlurile �i denumirile, care sunt asociate lui Isus în Sfânta Scriptur� 
(aproximativ 700, diferite), Isus este numele, pe care noi Îl folosim cel mai frecvent, Acela, pe 
care noi Îl folosim în rug�ciune, �i Acela, pe care lumea Îl cunoa�te. Cu siguran�� este putere în 
acest Nume – putere, mângâiere �i autoritate. 
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   În timpul când S-a n�scut, numele Isus nu a fost nicidecum unic în felul lui. El era chiar un 
nume preferat de tineri. Isus este forma greac� a numelui Iosua �i înseamn� „Dumnezeu 
salveaz�”. El amintea de marele conduc�tor al lui Israel, care a urmat dup� Moise �i a condus 
poporul în �ara f�g�duit�. Când o familie iudaic� d�dea acest nume unuia din fii ei, prin aceasta 
onora un erou na�ional, a�a cum în America mul�i copii sunt numi�i cu numele lui Abraham 
Lincoln sau George Washington. Dar acest nume con�inea �i mesajul nelegat de timp, c� 
„Dumnezeu salveaz�”: El este r�spunsul la orice problem�. 
   De aceea nu este surprinz�tor, c� numele Iosua/Isus a fost a�a de îndr�git. Istoricul iudeu 
Josephus enumer� peste dou�zeci de b�rba�i diferi�i cu renume cu numele Isus, zece din ace�tia 
au tr�it în timpul Copilului Mariei. 
   În timpul vie�ii lui Isus numele S�u a r�mas iubit – pân� la câ�iva ani dup� moartea �i învierea 
lui Isus. Dup� aceea numele Isus dispare deodat� din istorie �i din cronici. De ce? 
   Probabil din cauz� c� el a c�p�tat un în�eles cu totul nou �i controversat. Cre�tinii considerau, 
c� nici un copil nu era demn s� poarte Numele care este mai presus de orice nume. �i pentru 
iudeii, care nu credeau în El, numele însemna o influen��, pe care ei nu o voiau. 
   A cui idee a fost deci, s� numeasc� Copilul Isus? Dumnezeu Însu�i a hot�rât Numele. Ca orice 
tat�, a vrut ca El Însu�i s�-I dea numele. Pe când Iosif dormea, i s-a ar�tat în vis un înger, i-a 
d�ruit încredere, l-a încurajat �i i-a dat indica�ii. S� ne gândim, c� Iosif tocmai s-a ref�cut din 
�ocul, c� logodnica lui a�tepta un Copil, despre care �tia, c� nu este al lui. Era mânios, era 
ru�inat, a�a cum ar fi fost orice tân�r. Atunci cuvintele mesagerului lui Dumnezeu au schimbat 
totul: 
   »Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a ar�tat în vis un înger al Domnului, �i i-a zis: 
„Iosife, fiul lui David, nu te teme s� iei la tine pe Maria, nevasta-ta, c�ci ce s-a z�mislit în ea 
este de la Duhul Sfânt. Ea va na�te un Fiu, �i-I vei pune numele Isus, pentru c� El va mântui pe 
poporul S�u de p�catele sale.”« (Matei 1,20-21). 
   În mod normal îngerii aduc mesaje din cer. Acest mesaj con�inea dorin�a lui Dumnezeu, ca s� 
dea tân�rului un nume, precum �i justificarea pentru acest Nume. Motivul pentru darea numelui 
este, c� »El va mântui pe poporul S�u de p�catele sale.« Deci numele con�inea deja misiunea Sa: 
mântuirea poporului prin purt�torul acestui nume. 
   P�rin�ii dau nume copiilor lor din motive foarte diferite. Numele meu, David Paul Jeremiah, 
poart� în sine o sarcin� ambi�ioas�. Prin el mi se aduce mereu aminte de un împ�rat, de un 
evanghelist �i de un profet! Nu-mi trebuie mult timp, ca s� constat, c� eu niciodat� nu voi fi în 
stare s� corespund în totul lui, dac� în el ar fi inclus� misiunea mea. 
    Dar la numele lui Isus este cu totul altceva. El ne spune: „Misiunea este împlinit�!” Noi nu 
putem niciodat� s� g�sim cuvinte, ca s� exprim�m mai simplu, ce înseamn� Isus pentru noi �i ce 
a f�cut El pentru noi. Gândi�i-v� în felul urm�tor: dac� ar trebui s� încerca�i s� exprima�i în dou� 
cuvinte adev�rul cel mai adânc �i cel mai esen�ial – ce a�i spune? Dac� în facerea cunoscut 
copiilor dumneavoastr� a întregii dumneavoastre în�elepciuni ar trebui s� v� limita�i la dou� 
cuvinte scurte, pregnante �i absolut potrivite, care ar fi cuvintele acestea? 
   Niciodat� nu a�i putea spune mai bine, decât cu cuvintele „Dumnezeu salveaz�”. Restul îl 
cunoa�tem: „Eu ratez”. Îns� lec�ia cea mai important�, pe care noi am putea s-o înv���m 
vreodat�, const� în: „Dumnezeu salveaz�”. Tat�l nostru ceresc a hot�rât inten�ionat acest Nume 
cu acest mesaj al Fiului S�u. Este ca �i cum El a fi vrut s� fie sigur, c� nu se va g�si nimeni, care 
s� nu-l în�eleag�. 
   Permite�i-mi s� mai pun înc� o dat� întrebarea: „Ce înseamn� un nume?” Probabil c� ar trebui 
s� ne corect�m primele noastre concluzii, c�ci trebuie s� recunoa�tem, c� în Numele simplu Isus 
este inclus� o plin�tate de în�elesuri. 
   Faptul c� Dumnezeu a ales un nume, care �i în trecut a avut o însemn�tate, înseamn� ceva 
deosebit. Iosua a fost cel care a dus pe copiii lui Israel în �ara f�g�duit�, în mo�tenirea lor, dup� 
ce ei au avut înapoia lor ani mul�i de sclavie �i r�t�cire obositoare încoace �i în colo. El i-a dus 
peste râul Iordan, un obstacol care li se p�rea de nebiruit. (De altfel �i Isus urma s� fie botezat tot 
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în acest râu, înainte ca El s� duc� pe fiecare copil al lui Dumnezeu în „�ara noastr� f�g�duit�” – 
în mo�tenirea noastr� cereasc�.) 
   Descoperim ce înseamn� s� ne ducem via�a în sclavia e�ecului nostru, a necazului nostru �i a 
lipsei noastre de lini�te. Începem s� credem c� niciodat� nu vom birui obstacolul care ne re�ine 
de la bucurie, de la pace �i de la tot ce ar trebui s� fie de fapt via�a. Atunci vine noul Iosua la noi, 
ca s� ne spun�: „Vino dup� Mine! Eu am venit, ca tu s� ai via�a, �i anume s-o ai din bel�ug” 
(Ioan 10,10). 
    Da, chiar �i cel mai simplu fapt înseamn� ceva, c� Dumnezeu a ales un nume r�spândit. Fiul 
S�u trebuia s� se identifice în misiunea Sa în totul cu poporul S�u. Oamenii din timpul S�u 
a�teptau pe cineva, care era mai mare decât în realitate. Ei a�teptau un cuceritor: un Samson sau 
un Solomon. Ei nu a�teptau un meseria�, nu a�teptau un tâmplar al satului, care s-a îmbr�cat în 
smerenie �i slujire: 
   »El, m�car c� avea chipul lui Dumnezeu, totu�i n-a crezut ca un lucru de apucat s� fie 
deopotriv� cu Dumnezeu, ci S-a dezbr�cat pe Sine Însu�i �i a luat un chip de rob, f�cându-se 
asemenea oamenilor. La înf��i�are a fost g�sit ca un om, S-a smerit �i s-a f�cut ascult�tor pân� 
la moarte, �i înc� moarte de cruce« (Filipeni 2,6-8). 
   Numele Isus înseamn� ceva – ast�zi �i în ve�nicie. Isus Însu�i a f�g�duit, c� tot ce noi ne vom 
ruga în Numele Lui, vom primi. Noi suntem boteza�i în Numele lui Isus. Noi slujim prietenilor 
no�tri �i celor apropia�i în Numele lui Isus. ”Numai Isus poate aduce mântuirea oamenilor. 
Nimeni �i nimic din lume nu poate mântui” (Faptele Apostolilor 4,12). 
   Chiar dac� sunt timpuri, în care via�a este grea, în care pare s� nu fie nicio speran�� �i to�i se 
dep�rteaz� de noi, noi primim curaj �i putere numai prin Numele Isus. 
   În realitate numele înseamn� ceva. Eu sunt cunoscut pentru faptul, c� uneori seara la radio pe 
unde scurte caut �tiri la posturile de radio misionare din toat� lumea. În mijlocul susurului 
lini�tit, a fluier�turilor fantomatice a semnalelor necunoscute �i a cacofoniei vocilor este un 
sunet, pe care îl aud imediat. Eu recunosc melodia minunat� a unei grupe de credincio�i de 
undeva din lume, care ador� pe Dumnezeu prin muzic�. Nu trebuie nici m�car s� în�eleg limba, 
simpla bucurie armonioas� îmi arat�, c� Isus locuie�te în inima cântecului �i a interpre�ilor. 
   �i apoi, dac� limba este suaheli sau suedez�, aud Numele, care aproape totdeauna sun� la fel, 
în orice limb�, pe care oamenii ar vorbi-o, �i pe lâng� aceasta î�i p�streaz� frumuse�ea. La 
Numele Isus simt încântare, �i m�resc volumul sonor. Din cauza acestui Nume, din cauza acestui 
cuvânt, pare ca limba s� nu mai fie niciun obstacol. Odat�, transversal pe glob, peste continente 
�i civiliza�ii vom face cunoscut muzica, dragostea �i mântuirea, pe care numai Isus le poate da. 
   Numele Isus. Este suficient, ca un copil mic s�-L poat� rosti, este suficient, s� fie ultimul 
cuvânt plin de speran�� pe buzele muribunde, este suficient de puternic, ca s� ne scoat� din orice 
furtun�, s� ne treac� prin to�i anii care vor veni. Isus – „Dumnezeu salveaz�” – este cuvântul cel 
mai mare �i cel mai puternic, pe care omenirea l-a cunoscut vreodat�, �i este ultimul cuvânt, care 
va fi rostit, când lumea aceasta �i istoria ei se vor termina: 
   »De aceea �i Dumnezeu L-a în�l�at nespus de mult, �i I-a dat Numele, care este mai pe sus de 
orice nume; pentru ca în Numele lui Isus, s� se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe 
p�mânt �i de sub p�mânt, �i orice limb� s� m�rturiseasc�, spre slava lui Dumnezeu Tat�l, c� 
Isus Hristos este Domnul!« (Filipeni 2,9-11). 
   Ce înseamn� un nume? Mult – în acest caz. Speran�� este în acest Nume, putere �i autoritate, 
curaj �i mângâiere. Da, �i unitate. C�ci împreun� ne vom scufunda – fiecare în parte din noi – �i 
în ziua aceea îngenunchia�i vom da slav� marelui Nume din cer �i de pe p�mânt. 
 
Întreb�ri la aceast� tem� 
 
- Ce origine are numele �i prenumele t�u? 
- Este important pentru dumneavoastr� s� ave�i un nume bun? De ce, respectiv de ce nu? 
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- Pentru meditarea în continuare: Citi�i Proverbe 22,1 �i Eclesiastul 7,1. Ce spune Biblia despre 
un nume bun? 
 
 
De ce a fost n�scut Isus de o fecioar�? 
 
   Imagina�i-v� momentul când Iosif �i Maria au �inut pentru prima dat� Copilul în bra�e. Ei �tiau, 
c� acest Copil era cu totul altfel decât ceilal�i copii. Îngerul L-a anun�at. Erau prorocii despre El. 
Niciun copil nu a fost conceput în felul acesta. 
   Când ei au a�teptat na�terea, s-au întrebat probabil, cum va ar�ta Fiul lui Dumnezeu. Dar 
puteau ei s� b�nuiasc�, ce loc deosebit va ocupa na�terea Sa în istorie? Puteau ei s� aprecieze 
m�rimea minunii uria�e, a felului în care va veni Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta? Putem noi 
s-o facem? 
   Copilul a venit în lume prin na�terea dintr-o fecioar�, un drum minunat, care a avut loc numai 
în acest singur caz – cu toate c� crea�ia vie�ii nu era nimic nou. 
   În alte timpuri Dumnezeu a l�sat în diferite feluri s� ia na�tere copii. El a creat pe Adam f�r� 
tat� sau mam�, El a f�cut pe Eva numai dintr-un om, El a dat via�a lui Cain, Abel �i a celei mai 
mari p�r�i din omenire pe calea natural� a înmul�irii umane. Uneori El a f�cut minuni, �i a d�ruit 
copii femeilor sterile, ca Sara în Vechiul Testament �i Elisabeta în Noul Testament. 
   Dar na�terea lui Isus a fost unic� în felul ei �i a fost ceva care a fost absolut necesar. El a fost 
n�scut de o fecioar�, numai prin ac�iunea minunat� a Duhului Sfânt, care a folosit pe Maria ca 
vas, ca s� împlineasc� planul ve�nic al lui Dumnezeu. De ce a ales Dumnezeu o fecioar�? De ce 
nu L-a alc�tuit a�a, cum de exemplu a creat pe Adam, sau ca pe Ioan Botez�torul? 
   R�spunsul are a face cu identitatea �i cu misiunea lui Isus Hristos. Cu toate c� Isus a locuit 
între noi în totul ca om, El a fost în acela�i timp o persoan� divin�, ve�nic�, care a existat înainte 
de întemeierea lumii. P�rin�ii omene�ti sunt supu�i limitelor timpului �i pot ar�ta numai însu�iri 
limitate. „El a fost totdeauna la Dumnezeu �i în toate a fost asemenea Lui” (Ioan 1,2). El a existat 
totdeauna – �i va r�mâne totdeauna. 
   Isus Hristos nu a fost creat din nou, atunci când a devenit Om, ci El a venit într-o natur� nou�. 
În niciun caz El nu este un produs al p�mântului sau al unei leg�turi dintre un tat� uman �i o 
mam� uman�. El este Persoana ve�nic� a Domnului, nesfâr�itul Unu, Cel care a creat universul, 
Cel care a luat forma limitat� a unei fiin�e umane. 
   Mo�tenirea genetic�, care se transmite de la doi p�rin�i umani, include �i nedes�vâr�irea, care 
este parte component� a st�rii noastre umane. Un alt cuvânt pentru nedes�vâr�ire este p�catul. 
Ca �i cre�tini, noi credem c� noi suntem creaturi dec�zute. Aceasta înseamn�, c� noi am fost 
n�scu�i în aceast� lume cu însu�irea inevitabil� de a face r�ul.  
   Dac� Isus ar fi venit în lume prin fecundarea omeneasc� normal�, atunci El nu ar fi fost 
altceva, decât un copil al acestei lumi dec�zute. 
   De aceea Dumnezeu L-a trimis pe un cu totul alt drum. Mesajul lui Gabriel adus Mariei arat� 
clar, c� acest Copil va fi supraom. El va fi sfânt chiar de la na�tere – �i nu va deveni sfânt abia 
prin fapte �i decizii. Dar pentru un vl�star a doi p�rin�i omene�ti nu ar fi fost evitabil, ca El – ca 
�i noi to�i – s� nu fi mo�tenit o natur� a unui p�c�tos. 
   La oameni este, dup� cum �tim, imposibil� o na�tere dintr-o fecioar� – dar la Dumnezeu toate 
lucrurile sunt posibile. 
   Când Mariei i s-a spus, c� va primi un copil, a reac�ionat, cum ne-am fi a�teptat s� reac�ioneze. 
Prima ei întrebare se refer� la lucrurile legate de sarcin�: 
   »„Cum se va face lucrul acesta, fiindc� eu nu �tiu de b�rbat.” Îngerul i-a r�spuns: „Duhul 
Sfânt se va pogorî peste tine, �i puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul, care se va 
na�te din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.”« (Luca 1,34-35). 
   Maria a fost într-adev�r o fat� simpl� de la �ar�, dar ea �tia, c� o fecioar� nu prime�te copii. 
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   Cuvântul cheie din aceast� sec�iune este a umbri. Sensul, care st� la baza cuvântului în limba 
original� (greac�), const� într-un nor, care înconjoar� pe cineva. Poporul Israel a folosit deseori 
aceast� metafor�, ca s� descrie prezen�a tainic� a lui Dumnezeu. Domnul va înconjura pe Maria 
cu Duhul S�u, �i printr-o minune ea va deveni îns�rcinat�. Duhul Sfânt a fost Acela, care a topit 
cele dou� naturi – dumnezeirea �i omenescul unite pentru totdeauna într-o Persoan�. Duhul Sfânt 
a conceput pe Cel Sfânt în trupul Mariei. Isus trebuia s� intre curat �i des�vâr�it în el – din 
imperiul f�r� p�cat al ve�niciei. 
   Chiar dac� nu am lua în considerare necesitatea, c� Isus trebuia s� nu aib� niciun p�cat, sunt �i 
alte motive, pentru care El trebuia s� Se nasc� dintr-o fecioar�. Planul lui Dumnezeu prevedea, 
c� Isus trebuia s� vin�, ca s� moar� – s�-�i dea via�a ca jertf� pentru toate p�catele, pentru toat� 
stric�ciunea, pentru toat� r�zvr�tirea �i pentru tot e�ecul, care caracterizeaz� lumea noastr�. 
Numai Unul des�vâr�it era în stare s�-�i dea via�a ca jertf�. Orice alt� jertf� ar fi numai o alt� 
via�� de om. Numai Dumnezeu putea s� isp��easc� p�catul, prin moartea propriului S�u Fiu. 
   Pe de alt� parte, Dumnezeu este Duh – �i un Duh nu poate s� moar�. Care era singura 
posibilitate? Fiul lui Dumnezeu trebuia s� devin� Om, dar în acela�i timp s�-�i p�streze 
des�vâr�irea. �i cum puteau fi realizate acestea împreun�, dac� to�i oamenii sunt p�c�to�i? 
Numai prin na�terea dintr-o fecioar�. El trebuia, conceput de Dumnezeu, s�-�i p�streze 
des�vâr�irea �i totu�i s� fie Om în sensul cel mai larg al cuvântului. El a fost expus chiar 
ispitelor, pe care noi to�i le cunoa�tem din propria via��. Numai pentru c� El S-a împotrivit 
oric�rei ispite, s-a dovedit, c� El era jertfa demn�. 
   Minunea conceperii Lui este replica potrivit� a minunii învierii Sale. Vedem în Hristos pe 
Cineva, care a fost om în orice sens al cuvântului, îns� pe Unul, care a venit în aceast� lume �i a 
p�r�sit-o într-un fel, care ar�ta c� El era Domnul naturii �i nu slujitorul ei. El a venit prin 
minunea na�terii dintr-o fecioar�, �i El a plecat prin cele dou� minunii: a învierii �i a în�l��rii la 
cer. 
   Venirea lui Hristos este preludiul punctului culminant al istoriei, evenimentul cel mai bucuros 
�i cel mai uimitor, pe care noi ni-l putem imagina. De aceea na�terea din fecioar� este demn� de 
s�rb�torit �i de primit; r�stignirea �i învierea sunt demne, s� medit�m la ele, s� fim mul�umitori 
pentru ele �i prin ele s� ajungem la adorare. 
   Na�terea din fecioar� arat� planul m�re� al lui Dumnezeu, care a fost întocmit înainte de a fi 
crea�ia. Fiecare detaliu al na�terii sfinte a fost o parte a minunatului S�u plan de mântuire �i de 
salvare a oamenilor dec�zu�i. Aici avem planul S�u, a�a cum ne-a fost prorocit de profetul Isaia, 
care a spus multe despre fiin�a, caracterul �i misiunea lui Isus Hristos: »De aceea Domnul Însu�i 
v� va da un semn: iat�, fecioara va r�mânea îns�rcinat�, va na�te un Fiu, �i-I vei pune numele 
Emanuel (Dumnezeu este cu noi)« (Isaia 7,14). 
   Ce minunate sunt cuvintele acestea: Dumnezeu este cu noi. Dac� Dumnezeu este cu noi, atunci 
Cel nesfâr�it a venit s� locuiasc� între cei limita�i, Cel des�vâr�it între cei nedes�vâr�i�i, �i lumea 
a fost înnobilat� prin prezen�a Unuia, care niciodat� nu poate fi îngr�dit de ea, deoarece ea nu 
este mai mult decât crea�ia Lui. 
   În cele din urm� na�terea din fecioar� este o minune. Minunile sunt felul lui Dumnezeu de a ne 
atrage aten�ia. Ele ajut� oamenilor s� în�eleag� un adev�r, pe care altfel nu l-ar cunoa�te. Isus a 
spus despre minunile sale: „Ele sunt dovada, c� Tat�l M-a trimis” (Ioan 5,36). 
   Pentru ce este dovad� na�terea minunat� a lui Isus? 
   În primul rând, noi �tim prin ea, c� la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Începând din 
momentul vestirii aduse de înger, mesajul a fost clar: lucruri mari se vor face prin Persoana lui 
Isus Hristos. Na�terea din fecioar� era un semnal venit din cer, care nu putea s� nu fie auzit, care 
vestea venirea Împ�ratului. Da, acest Împ�rat trebuia s� fie un copila�i. Dar El trebuia s� fie a�a 
cum n-a fost niciun alt copil, care s-a n�scut vreodat�, c�ci »obâr�ia Lui se suie pân� în vremuri 
str�vechi, pân� în zilele ve�niciei« (Mica 5,2). 
   Na�terea din fecioar� ne dovede�te, c� la Isus totul era curat �i sfânt. Unii comentatori au 
presupus c� Duhul Sfânt a umbrit pe Maria în tot timpul sarcinii �i prin aceasta Copilul a fost 
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protejat de orice influen�� a p�catului. În compara�ie cu Maria, ruda ei Elisabeta a devenit de 
asemenea printr-o  minune îns�rcinat�, dar cu toate c� Dumnezeu a intervenit �i în cazul ei, nu 
este vorba de o na�tere dintr-o fecioar�. Ioan avea doi p�rin�i biologici �i nu avea origine divin�. 
   Dac� ne gândim la toate acestea, recunoa�tem minunea, care a trebuit s� aib� loc pentru fiecare 
din noi, care va urma pe Isus. A�a cum El a venit în lumea aceasta, dar nu era din lume, tot a�a 
El trebuie s� se nasc� �i în via�a noastr�. Hristos nu locuie�te în fiecare credincios prin natura lui 
însu�i. El trebuie s� intre din afar� în cel credincios – a�a cum El a venit în aceast� lume. În 
fiecare inim� omeneasc� trebuie s� fie un „cr�ciun”, aceast� venire des�vâr�it�, ca s� locuiasc� în 
cel nedes�vâr�it, c�ci noi nu putem prin eforturile proprii s�-I d�m na�tere în noi. 
   Noi suntem supu�i gre�elilor, dar El este sfânt. Este necesar, ca El s� intre în chip minunat în 
via�a noastr�, tainic �i lini�tit, a�a cum a f�cut-o în aceast� zi în Betleem. Noi trebuie s� �tim ce 
înseamn� cur��ia. Noi trebuie s� �tim ce înseamn� p�rt��ia cu Dumnezeu. Numai dac� El poate 
s� locuiasc� iar��i pe p�mânt prin via�a noastr�, în toat� des�vâr�irea �i cur��ia Sa, dac� El poate 
s� lucreze prin omenescul nostru �i prin posibilit��ile noastre, putem �tii cât de minunat este, c� 
Fiul lui Dumnezeu S-a n�scut dintr-o fecioar� �i c� El ne iube�te, cu toate c� noi suntem 
nedes�vâr�i�i. 
 
Întreb�ri la aceast� tem� 
 
- Care din cele cinci c�i ale lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le-a folosit, ca s� dea via�� 
oamenilor, vi se pare cea mai minunat�? De ce? 
- Sunte�i de acord cu afirma�ia: „Venirea lui Hristos este punctul central al istoriei?” De ce, 
respectiv de ce nu? 
- Pentru meditarea în continuare: Citi�i Coloseni 1,15-17 �i Evrei 1,1-3. Ce spun aceste texte 
despre necesitatea na�terii din fecioar�? 
 
 
 
De ce a venit Isus ca Baby? 
 
   În primele clipe dup� na�tere, p�rin�ii privesc plini de uimire bebelu�ul lor. Pip�indu-l cu 
ging��ie analizeaz� fiecare centimetru al nou n�scutului. 
   Oricât ne-am preg�ti, realitatea unei na�teri ne uime�te. Un membru absolut nou al rasei umane 
st� în bra�ele noastre. Avem viitorul devenit carne, mo�tenirea noastr� pentru lume. Analiz�m 
ochii, gura �i urechile, ca s� descoperim asem�n�ri familiare, ne mir�m de pielea ginga��. �i mai 
mult decât toate mul�umim mereu Domnului pentru un dar a�a de inimaginabil de minunat. 
   V� pute�i imagina cât de intensiv au privit Maria �i Iosif Copilul? Venirea Lui nu a fost prezis� 
de medici, ci de îngeri. �i dac� ace�ti îngeri aveau dreptate – �i cum ar fi putut ei s� se în�ele? – 
atunci st�tea aici în lumina stelelor un Mesia, care mii de ani a fost tema poeziilor, cânt�rilor �i 
viselor. Mesia! Probabil Maria �i Ioasif a început s� se bâlbâie, atunci când au rostit cu voce tare 
acest cuvânt. Era foarte greu s�-�i imagineze, atunci când priveau Copilul dormind, c� a avut loc 
o astfel de întrupare minunat�. 
   În definitiv, to�i �tiau (sau credeau c� �tiu), c� Mesia va fi ultimul Comandant suprem. El va 
veni c�lare pe un cal, cu sabia ridicat�, ca s� fac� r�zbunare �i s� aduc� eliberare în Numele 
Domnului �i pentru poporul S�u iubit. Alesul va fi în�elept ca Solomon, iubit ca David, tem�tor 
de Dumnezeu ca Moise, �i iscusit în lupt� ca Iosua. 
    �i totu�i aici era un Baby – numai un Copila�i mic. Iosif �i Maria trebuiau s� recunoasc�, c� ei 
aveau un Baby, care la prima vedere ar�ta ca orice alt nou n�scut. A �ipat la miezul nop�ii, a cerut 
lapte. Din când în când a avut nevoie de scutece. �i dac� acesta era un copil a�a de obi�nuit, ca �i 
copilul Elisabetei, cum putea El atunci s� fie Acela »a c�rui obâr�ie se suie pân� în vremuri 
str�vechi«, a�a cum accentua profetul? Cum putea un Copila� mic s� fie Fiul lui Dumnezeu? 
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   Sau altfel spus: de ce Fiul lui Dumnezeu trebuia s� fie un Copil? Necazul Israelului dec�zut, 
muribund, era mare. Fiecare zi sub domina�ie str�in� a distrus tot mai mult din mo�tenirea lui 
Avraam, Isaac �i Iacov. 
   De ce? De ce a venit Isus ca �i Copil? 
   Isus este unic în felul Lui, c�ci El a fost în totul Om �i în acela�i timp Dumnezeu. Nimic din 
omenescul Lui nu putea s� ia ceva din dumnezeirea Lui, nimic din dumnezeirea Lui nu putea s� 
ia ceva din omenescul Lui. El este Omul care în ambele lumi este acas�. El este podul, prin care 
Dumnezeu vine la oameni �i prin care oamenii vin în cer. 
   Am v�zut, c� na�terea Lui din fecioar� este un semn al dumnezeirii Lui. El vine din afar� pe 
p�mânt, curat �i sfânt, �i El nu este cu niciun chip un produs al lumii acesteia. �i acum vedem în 
acela�i fel, c� faptul, c� El a venit în lume ca �i Copil, este un semn al umanit��ii Sale. El vine 
într-o des�vâr�ire �i o stare potrivit� cu Dumnezeu, pe care niciun om nu poate s-o ob�in� 
vreodat� – �i cu toate acestea El merge în totul pe drumul vie�ii omene�ti, care pân� atunci 
tuturor credincio�ilor p�rea imposibil. Cum am putea noi ca oameni s� c�lc�m pe urmele pa�ilor 
Lui, dac� nu L-am fi v�zut cum se târa ca Copil? Cum am putea noi s� credem, c� El a fost expus 
tuturor ispitelor, pe care le întâlnim, dac� El nu ar fi trecut prin anii în care noi ne ostenim s� ne 
câ�tig�m maturitatea? 
   Ca s� fie o jertf� deplin� pentru noi, Isus a trebuit s� Se smereasc� total. Nu ne-ar fi 
impresionat mult, dac� El ar fi venit matur din cer, în slava sa cereasc�, �i apoi ar fi spus: „Ave�i 
aici mâinile Mele �i picioarele Mele, lega�i-le pe cruce, sunt gata s� mor.” 
   În loc de aceasta Îl vedem ca Copil în iesle. Îl vedem ca tân�r în Templu, care practica meseria 
tat�lui S�u. Vedem cum Maria �i Iosif se uimesc cu privire la El �i încearc� s�-L în�eleag�, atunci 
când »cre�tea în în�elepciune, în statur�, �i era tot mai pl�cut înaintea lui Dumnezeu �i înaintea 
oamenilor« (Luca 2,52). 
   În cele din urm� Îl vedem ca tân�r, cum în lini�te Î�i începe lucrarea, care va schimba toat� 
istoria. Auzim �oaptele vecinilor: »Oare nu este El Fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? 
�i Iacov, Iosif, Simon �i Iuda, nu sunt ei fra�ii Lui? �i surorile Lui nu sunt toate printre noi? 
Atunci de unde are El toate lucrurile acestea?« (Matei 13,55-56). 
   Îl vedem în pustie, cum lupt� cu ispita �i cu chemarea Sa, �i prin aceasta �tim, c� El a fost în 
totul Om. Vedem dragostea Lui pentru copii, �i putem s-o credem, deoarece �i El a fost cândva 
Copil. �i apoi, când acele cuie îngrozitoare I-au str�puns mâinile �i picioarele, �tim c� El a sim�it 
durerea, pe care orice om ar sim�i-o. �tim c� acesta este pre�ul pentru p�catele noastre, pl�tit pe 
deplin, f�r� finan�are sau plat� în rate, ci a fost pl�tit prin ultima pic�tur� de sânge �i prin acele 
lovituri brutale de bici. Noi am fost r�scump�ra�i cu un pre� mare, care niciodat� nu ar fi putut fi 
pl�tit, dac� Isus nu ar fi luat asupra Sa toat� povara omenirii. 
   Dac� ar fi fost numai Dumnezeu, cum ar fi putut jertfa Lui s� ne foloseasc�? Dac� ar fi fost 
numai Om, ce efect ar fi avut jertfa Sa? El ar fi fost numai un martir, între miile de martiri. 
   Dar El a fost Om �i a fost Dumnezeu, �i de aceea El a fost totul în toate. El a venit ca Copil, ca 
s� ia asupra Sa orice provocare �i s� sufere orice ispit�, care vine asupra oamenilor în general. 
Noi Îi încredin��m via�a noastr�, deoarece El a fost Dumnezeu. Noi Îl iubim din inim�, deoarece 
�tim, c� El a fost cândva un Baby, care a stat într-o iesle înv�luit în scutece. 
 
Întreb�ri la aceast� tem� 
 
- De ce ne impresioneaz� a�a de mult nou n�scu�ii? 
- Este important pentru dumneavoastr�, c� Isus a tr�it pe p�mânt ca Om? De ce sau de ce nu? 
- Pentru meditarea în continuare: Citi�i Evrei 2,16-18. Ce mângâiere ne d� faptul, c� Isus a venit 
ca Copil mic pe p�mânt? 
 
 
 


