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De ce ne provoac� Ana �i Simion? 
 
   Aceast� istorie descrie o credincio�ie, care va fi r�spl�tit�. Este o istorie în care sfâr�itul fericit a 
doi oameni este întâmpinat de un început plin de speran�e. Cei doi sunt pu�in lua�i în seam� în 
istoria cr�ciunului, a�a cum a fost �i în via�a lor de mai înainte. S� descoperi aceast� întâmplare �i 
s� te bucuri de ea este asemenea unui cadou nea�teptat, pe care îl descoperi târziu în seara de 
cr�ciun, �i pe care aproape c� îl treci cu vederea sub hârtia de ambalat cadouri. 
   Istoria începe în Templul din Ierusalim, unul din locurile cele mai vizitate din lume. Grupe de 
preo�i trec pe al�turi, ca s�-�i îndeplineasc� misiunile lor sfinte. Pelerini din toate punctele 
cardinale vin, deoarece vor s� vad� aceast� cl�dire �i s� se închine Domnului. Aici, în Locul 
Preasfânt, este locuin�a lui Dumnezeu. Numai aici poate Dumnezeu s� fie adorat cu adev�rat, 
numai aici ascult� El rug�ciunile �i prime�te jertfe. 
   �i desigur aici se g�sesc totdeauna �i unii excentrici. Orice monument renumit atrage excentrici. 
Noi suntem înclina�i s� ignor�m pe astfel de oameni, oameni ca acest Simion. 
   Simion vine de mai multe ori pe s�pt�mân� aici. Prin d�ruirea sa fa�� de Dumnezeu, este atras 
de Templu ca de un magnet. Tot timpul vie�ii sale Simion a atârnat permanent de o f�g�duin��: c� 
ochii lui b�trâni, obosi�i, vor vedea pe Mesia, înainte ca ei s� se închid� pentru ultima dat�. Duhul 
lui Dumnezeu i-a dat aceast� f�g�duin��. Imagina�i-v� aceasta! El, Simion, va vedea pe Alesul lui 
Dumnezeu – �i aceasta în curând! Trebuie s� fie curând, deoarece el este deja b�trân �i nu mai 
poate a�tepta mult.  
   Rudeniile lui au încercat pruden�i s� contrazic� pe b�trânul Simion, dar el nu a acordat nicio 
aten�ie scepticismului lor. Mesia va veni! �i el Îl va vedea! 
   Mul�i ani a c�utat cu privirea spre acest eveniment. Preo�ii nici nu mai bag� în seam� prezen�a 
lui. Pentru ei el este numai un om b�trân, care sufer� de halucina�ii. S�-i l�s�m credin�a în pove�ti, 
c�ci ea îi ofer� ceva, de care el se poate ag��a! 
   Ast�zi Simion nu mai poate s�-�i st�pâneasc� zâmbetul. Oamenii pot s�-�i holbeze ochii la el – 
Dumnezeu i-a f�cut cunoscut ast�zi pentru a doua oar� ceva. Mesajul era: „Du-te la Templu, 
b�trân prieten!” �i astfel el vine încet, târându-se, respirând din greu �i sprijinindu-se pe baston pe 
pardoseala lustruit�. Când a ajuns, a f�cut o privire de ansamblu despre activitatea în Templu. 
Mult timp nu a v�zut nimic deosebit. �i nici atunci, când tân�ra pereche a venit cu Fiul lor cel mic 
– dar el �tie. 
   Se pare c� p�rin�ii aduc pe Copilul lor s�-L închine lui Dumnezeu. Potrivit Legii, fiecare întâi 
n�scut trebuie adus înaintea lui Dumnezeu. Acest Fiu arat� ca oricare alt copil, dar Simion simte 
iar��i acea c�ldur�, acel sentiment care se împr��tie în el – acea confirmare, care poate veni numai 
de la Duhul Sfânt. În felul acesta el poate vedea, ceea ce nu se poate vedea cu ochiul. Inima lui 
afl�, ceea ce î�i dorea. 
   Simion se gr�be�te s� mearg� la aceast� familie, �inându-se cu ambele mâini de ciomag. P�rin�ii 
se mir� de îndr�zneala lui. Iosif se d� un pas înapoi, dar Maria în�elege �i pune atent� Copilul ei în 
bra�ele lui Simion. 
   B�trânul prive�te plin de uimire �i venera�ie la leg�tura moale, perisabil�, din bra�ele sale. 
Lacrimile se scurg pe ridurile adânci de pe fa�a lui. Când cu mâinile tremurânde ridic� Copilul, o 
rug�ciune de mul�umire începe s� se scurg� din gura lui. Cuvintele lui devin o cântare �i tot 
Templul se lini�te�te, ca s� asculte: 
   »Acum, sloboze�te în pace pe robul T�u, St�pâne, dup� cuvântul T�u. C�ci au v�zut ochii mei 
mântuirea Ta, pe care ai preg�tit-o s� fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care s� lumineze 
neamurile, �i slava poporului T�u Israel!« (Luca 2,29-32). 
   În aceast� zi preo�ii �i pelerinii privesc cu ochi mari la Simion, ca �i cum l-ar vedea pentru prima 
dat�. Când îns� Simion d� atent Copilul înapoi mamei Sale, pare ca �i cum un nor de grijuri mari 
ar întuneca str�lucirea ochilor s�i. Simion vorbe�te foarte serios cu Maria, �i numai aceia, care 
stau în apropiere, pot s� în�eleag� cuvintele lui. Este vorba de Copil, care va fi iubit, dar care va fi 
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�i respins. Acest Fiu va face cunoscut gândurile oamenilor. Cuvântul s�u profetic face pe mam� s� 
tremure. 
   �i tocmai în acest moment începe partea a doua a istoriei. O femeie apare �i începe s� laude pe 
Dumnezeu cu voce tare. To�i „oaspe�ii casei” o cunosc: este Ana, b�trâna de 84 de ani, despre 
care se presupune c� era o profetes�. Unii, ca �i Simion, vin mereu la Templu; Ana dimpotriv�, nu 
p�r�se�te niciodat� Templul. Mul�i ani Templul a fost lumea ei toat�, �i oamenii simt, c� nimeni 
nu poate fi mai aproape de Dumnezeu ca acela care a petrecut a�a de mul�i ani în apropierea 
imediat� a celui mai sfânt loc de pe lume. 
   Se poveste�te, c� Ana a fost cândva c�s�torit�. Dar so�ul ei a murit, când cei mai mul�i dintre cei 
care erau de fa�� nici nu se n�scuser�. Câte prezent�ri ale noi n�scu�ilor nu a v�zut ea deja? Dar 
niciodat� nu a reac�ionat ca acum! Ceea ce pare s� �tie Simion, veste�te ea public. Ea spune 
tuturor, c� Mesia a venit. Ea spune despre faptele viitoare ale lui Isus – care Însu�i este 
Dumnezeu, Domnul domnilor, care vorbe�te prin aceast� femeie b�trân�! 
   Mul�i ani î�i vor aminti oamenii de aceast� zi remarcabil� din Templu. Vestea bun� vine din 
gura acelora, de la care nimeni nu s-a a�teptat – nu de la preo�i, ci de la doi b�trâni, credincio�i 
uita�i. 
   Ei devin mesageri, deoarece au fost credincio�i. �i o alt� veste plute�te în aceast� istorie de 
cr�ciun – vestea, c� Dumnezeu r�spl�te�te pe cei credincio�i. Copilul Hristos este un cadou pentru 
to�i, atât pentru cei din trecut cât �i pentru cei din viitor. Dar aceia, care Îl cunosc, v� vor spune, c� 
una din bucuriile cele mai mari este dat� slujitorilor credincio�i, în�elep�i, �i aceasta este u�or 
trecut� cu vederea de ceilal�i. 
 
Întreb�ri la aceast� tem� 
 
- V� aminti�i de cineva care este caracterizat de o r�bdare, credincio�ie �i încredere deosebit�? De 
ce? 
- Ce a�i face, dac� cineva ar ar�ta un interes a�a de mare fa�� de primul dumneavoastr� copil? De 
ce? 
- Pentru meditarea în continuare: Urm�toarele locuri din Biblie con�in f�g�duin�e pentru aceia 
care sunt credincio�i. Citi�i fiecare loc din Biblie �i identifica�i f�g�duin�ele despre care vorbesc: 
Proverbe 28,20; Coloseni 1,2; 2 Timotei 2,11-13 �i Apocalipsa 2,10. 
 
 
 
De ce mul�i oameni s�rb�toresc cr�ciunul la 25 Decembrie? 
 
   Unii denumesc evenimentul na�terii lui Isus ca „primul cr�ciun”. Dar a fost a�a? Aceasta 
depinde foarte mult, de ce înseamn� de fapt cuvântul cr�ciun. 
   Dac� prin aceasta vrem s� spunem na�terea lui Isus, atunci desigur nici un alt eveniment nu este 
primul cr�ciun. 
   Dar are loc aceast� s�rb�toare cu adev�rat în ziua na�terii lui Isus Hristos? Nu se poate spune cu 
certitudine. Înv��a�ii au încercat multe secole s� g�seasc� un r�spuns la aceast� întrebare. Ceea ce 
noi putem �ti cu o anumit� siguran��, este, c� Isus S-a n�scut aproximativ în anul 4 înainte de 
Hristos. (Da, aceasta ne surprinde, când vorbim de „înainte de Hristos”; fapt este, c� atunci când 
a luat na�tere calendarul nostru, s-a gre�it cu câ�iva ani.) 
   S-a n�scut Hristos iarna? Unele teorii cu privire la momentul na�terii Sale se refer� exact la ziua 
în care noi s�rb�torim cr�ciunul. Altele se refer� la faptul, c� p�storii p�zeau oile noaptea, a�a cum 
ne relateaz� evanghelistul Luca. Aceasta ar însemna un timp de prim�var�, cu toate c� aici s-ar 
putea referi la oile Templului, a c�ror soart� era, s� fie folosite ca jertfe, �i care tot timpul st�teau 
afar�. Primii conduc�tori ai bisericii cre�tine, care au tr�it o sut� sau dou� sute de ani dup� 
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Hristos, au s�rb�torit ziua de 25 martie, a�a numitul „punctul prim�verii” – o zi important� pentru 
oamenii din timpul acela cu interese mari pentru agricultur�. 
   Dar de ce credincio�ii nu au s�rb�torit ziua na�terii Domnului lor chiar de la început? Zilele de 
s�rb�toare oficiale au început s� se dezvolte treptat, când au devenit tradi�ii fixe. În afar� de 
aceasta mul�i cre�tini din timpurile de început au aten�ionat cu privire la institu�ionalizarea 
credin�ei. Origenes, un teolog vechi, în anul 245 a fost împotriva s�rb�toririi na�terii lui Isus. 
„P�c�to�ii nu s�rb�toresc pe sfin�i”, a argumentat el. 
   Îns� dup� un timp ziua de 25 martie s-a instituit ca punct central al anului calendaristic. În Evul 
Mediu aceast� dat� ap�rea ca momentul pentru s�rb�toarea Vestirea Mariei. Se amintea de vizita 
îngerului Gabriel la Maria, ca s�-i aduc� vestea minunat�, c� ea va aduce pe Hristos în lume. 
   Când tradi�ia cre�tin� s-a consolidat tot mai mult în timpul Evului Mediu, oamenii au vrut s� 
s�rb�toreasc� îns��i na�terea lui Isus. Era de în�eles, c� o asemenea zi trebuia s� fie la nou� luni de 
la vestirea f�cut� de îngerul Gabriel, pe care au pus-o în leg�tur� cu 25 martie. Au calculat bine �i 
au ajuns la 25 decembrie, ziua solsti�iului de iarn�. �i în felul acesta ziua de 25 decembrie a 
devenit data tradi�ional� a s�rb�torii cr�ciunului. 
   �i al�i factori au avut influen�� asupra leg�turii dintre cr�ciun �i data de 25 decembrie. Aceast� 
dat� a fost deseori folosit� pentru s�rb�tori în vechea Rom�. Desigur, la început cre�tinii �i 
romanii au avut pu�in a face unii cu al�ii. Îns� în timpul lui Constantin numele celor dou� grupe a 
fost folosit aproape ca sinonime. C�ci în Europa de vest cre�tinismul era acum identic cu „biserica 
roman�”. Era inevitabil: de îndat� ce influen�a cre�tin� a p�truns în imperiul roman, �i influen�ele 
romane au p�truns în cre�tinism. 
   În cele din urm� ziua de 25 decembrie a devenit ceea ce este ea ast�zi: o zi de s�rb�toare, care 
une�te ceea ce este sfânt cu lumea. În timpul lui Constantin apari�ia zeului roman Mithras era 
s�rb�torit� în aceea�i zi cu na�terea lui Isus! �i pân� ast�zi sim�im la s�rb�toarea venirii Fiului lui 
Dumnezeu concuren�a „idolilor” moderni ai pl�cerilor, consumului �i materialismului. Domne�te 
o discrepan�� f�r� remediu între elementele cre�tine �i cele necre�tine, care lupt� s� ne atrag� 
aten�ia în timpul de advent. 
   Dup� perioada lui Constantin, cultul lui Mithras a disp�rut repede. Cu timpul au disp�rut �i 
vechile s�rb�tori romane �i p�gâne. Cândva aceast� zi de s�rb�toare a fost pus� în leg�tur� numai 
cu numele lui Hristos. 
   Deja în anul 336 dup� Hristos erau în Roma s�rb�tori de cr�ciun. Copilul, care a venit 
neobservat într-o iesle în Orientul Apropiat, a cucerit în numai trei secole capitala marelui imperiu 
mondial. Cu fiecare s�rb�toare de cr�ciun a fost vestit� �i na�terea Sa �i Trimisul divin. Mesajul 
S�u a ajuns la inimile oamenilor, oriunde urma�ii S�i c�l�toreau. �i cum c�l�toreau ei! Misionarii 
au ajuns în col�urile cele mai îndep�rtate ale Europei �i Asiei, au traversat m�ri, au ajuns în Africa 
�i America – pretutindeni unde tr�iau oameni �i aveau nevoie de Salvatorul. 
   Ast�zi putem auzi în fiecare an la 25 decembrie pe toate continentele locuite cânt�ri de cr�ciun. 
Le putem auzi în mii de limbi �i dialecte. Acelea�i istorisirii de cr�ciun iubite se povestesc mereu, 
începând cu vizita lui Gabriel �i pân� la tr�darea lui Irod. Copiii deseneaz� iesle �i c�mile. 
Emisiuni speciale �i ilustra�ii întreab� mereu: „Cine a fost acest Om din Nazaret, care a tr�it cu 
dou� mii de ani în urm� �i care �i ast�zi d� na�tere la o a�a dragoste �i o a�a ascultare?” 
   Mul�i cre�tini scot în eviden�� acest timp la sfâr�itul anului, ca împreun� s� se gândeasc� cum 
Dumnezeu a devenit om �i cum oamenii pot s� vin� înapoi la Dumnezeu. �i niciodat� în timpul 
anului nu sunt bisericile a�a de pline pân� la refuz, ca în timpul s�rb�torilor de cr�ciun! 
   Da, noi am dori cu pl�cere s� �tim ziua exact� �i anul exact al na�terii Sale, unde exact a stat 
ieslea, din ce �ar� au venit oamenii în�elep�i �i c�rei galaxii apar�inea steaua Betleemului. Dar f�r� 
s� ne gândim prea mult, recunoa�tem c� noi �tim tot ce trebuie s� �tim cu adev�rat. 
   �i ce este cu 25 decembrie? Ea este o zi, ca toate celelalte. »Unul socote�te o zi mai pe sus decât 
alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare s� fie deplin încredin�at în mintea lui« (Romani 
14,5). 



Dar a fost c�, în zilele acelea ...    -  David Jeremiah 

43 

   Cr�ciunul este o zi când se fac daruri �i este o zi a bucuriei, un timp de împ�care �i de dragoste, 
în care putem s� ne d�m seama, cum într-o zi lumea întreag� î�i va pleca genunchii înaintea 
Împ�ratului care va veni. 
   Dar �i toate celelalte zile ale anului sunt „cr�ciun”. Aceasta este m�rimea cadoului mare f�cut 
nou� de Isus. 
 
Întreb�ri la aceast� tem� 
 
- Ce gândi�i: de ce cele mai multe biserici sunt pline pân� la refuz numai în timpul s�rb�torilor de 
cr�ciun? 
- Ar fi ceva deosebit pentru dumneavoastr�, dac� data na�terii lui Isus ar fi alta decât 25 
decembrie? De ce, sau de ce nu? 
- Pentru meditarea în continuare: Citi�i Romani 5,1-11. Num�ra�i darurile, pe care noi le primim 
prin na�terea lui Isus �i prin via�a Lui de jertf�. 
 
 
 
De ce a venit Isus? 
 
   Când luna a luminat vârfurile copacilor �i vântul de sear� a r�corit pielea ei, Maria s-a odihnit, 
ca s�-�i refac� puterile. Ea privea cu uimire la Darul mic �i viu din bra�ele ei. Desigur, fiecare 
copil este un dar al cerului – �i în mod deosebit întâiul n�scut. 
   Dar Maria a în�eles, c� Copilul, pe care Îl �inea în bra�e, era deosebit de to�i ceilal�i copii, care s-
au n�scut vreodat�. Ea �tia ce i-a spus îngerul odat� �i ceea ce i-a confirmat inima ei: la sânul meu 
este Fiul lui Dumnezeu. Erau exact cuvintele, era exact denumirea, pe care îngerul o spusese: 
»Fiul lui Dumnezeu« (Luca 1,35). Dar întrebarea era: De ce? 
   Ne putem imagina pe Iosif, cât de mândru st�tea lâng� so�ia lui. El se va îngriji, va veghea, a�a 
cum fac ta�ii. Probabil c� Iosif a privit spre norii lumina�i de razele lunii �i s-a gândit la tainele lui. 
Informa�iile, care s-au dat perechii logodite, erau foarte limitate. Ce exact a f�cut Domnul în acest 
mic ora�, în aceast� noapte lini�tit�, în aceast� provincie neînsemnat�? Când Dumnezeu intervine 
în treburile omului, tot p�mântul trebuie s� tremure. Dar aici avem a face cu o scen�, care se poate 
întâlni oriunde în lume: o mam�, un tat�, un Copil. De ce cerul a fost preocupat cu astfel de scen� 
aparent neînsemnat�? 
   Iosif a f�cut, ceea ce am fi f�cut �i noi. El s-a gândit mereu la ceea ce a tr�it. El s-a gândit înc� o 
dat� la cuvintele vizitatorului lui ceresc. Îngerul i-a adus mesajul: »Îi vei pune numele Isus, pentru 
c� El va mântui pe poporul Lui de p�catele sale« (Matei 1,21). 
   Cuvintele îngerilor probabil c� nu se pot uita niciodat�. Î�i aduci aminte de ele, le apreciezi 
valoarea, te gânde�ti mereu la ele în inim�, le împ�rt��e�ti numai cu prietenii cei mai apropia�i �i 
cei mai de încredere. Maria �i Iosif au avut parte fiecare de vizita unui înger, �i fiecare avea în 
mân� o parte din puzzle. Mariei i s-a spus, cine era Baby, �i lui Iosif i s-a spus, ce va face El mai 
târziu. 
   Aproape c� nu exist� nicio îndoial�, c� pe m�sur� ce Copilul cre�tea în în�elepciune �i vârst�, 
Mariei �i lui Iosif îi veneau mereu în minte cuvintele: 
   »El este Fiul lui Dumnezeu.« - »El va mântui pe poporul Lui de p�catele sale.« 
   În evanghelii g�sim pe Isus ca tân�r, care vorbe�te deseori despre misiunea sa. Primele Sale 
cuvinte, care ne sunt f�cute cunoscut, sunt adresate p�rin�ilor Lui. Ele includ mesajul, c� ei ar fi 
trebuit s� se a�tepte, c� El este acolo, unde este vorba de cele ale Tat�lui (Luca 2,49). 
   Îns� Luca ne relateaz�, c� p�rin�ii Lui nu au în�eles cuvintele Lui. Ce era cele ale Tat�lui? Cine 
era acest tân�r cu corpul de doisprezece ani �i cu în�elepciunea nelimitat� în timp? Ne putem 
imagina discu�ia lini�tit� dintre Maria �i Iosif dup� acest eveniment. „De ce a venit Isus?” �i când 
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se va împlini timpul – a�a cum nu se va putea evita – unde se va duce El? Ce va face El? Va 
în�elege vreodat� lumea taina incredibil� dintre cer �i aceast� familie mic�? 
   Când a venit ziua împlinirii, la aproximativ trei decenii dup� na�terea Sa, s-a v�zut c� Isus avea 
identitatea, care i-a fost revelat� Mariei de c�tre înger, �i c� El a împlinit misiunea, despre care a 
auzit Iosif. Ne putem imagina, c� El a vorbit deseori cu cei doi. El a vorbit cu înv���torii iudei. El 
a studiat exact cuvintele prorocilor. �i El a afirmat: „Eu sunt Acela, pe care Isaia L-a descris cu 
mul�i ani în urm�” (compar� cu Luca 4,17). 
   Nu exist� nici un timp, în care s�-I fi p�rut r�u de renun�area la o via�� simpl�, o via�� normal� – 
o via�� cu so�ie, copii �i nepo�i -, c�ci El �tia, c� El nu are voie s-o aleag�. El avea o inim� 
credincioas�. Când a �tiut, c� a sosit timpul, S-a dus singur în pustie �i a renun�at la mâncare �i 
b�utur�. Acolo, în singur�tate, identitatea Lui �i misiunea Lui au fost una. Isus a întâlnit acolo 
ispitele diavolului – �i li S-a împotrivit. 
   �i când a ap�rut public, Isus a r�spuns mereu la aceast� întrebare: Care a fost sensul venirii Lui? 
În mai multe ocazii, care ne sunt relatate în Evanghelii, El a folosit formularea: »Eu am venit ... 
    - în Numele Tat�lui Meu.« ............................................. (Ioan 5,43) 
    - ca s� chem pe cei p�c�to�i.« ....................................... (Matei 9,13) 
    - ca s� fac voia Celui care M-a trimis.« ........................ ( Ioan 6,38) 
    - ca s� fiu o lumin� în lume, pentru ca oricine 
      crede în Mine, s� nu r�mân� în întuneric.« ................. (Ioan 12,46) 
   Dac� folosim aceste relat�ri p�strate în scris ca �i cheie, recunoa�tem c� El era foarte con�tient 
de misiunea Sa. Oamenii normali nu vorbesc niciodat� despre aceea, c� ei au venit în lume; lumea 
aceasta este casa noastr�. Isus a folosit vorbirea unui Oaspete. El a folosit vorbirea unui Mesager, 
care are de îndeplinit o misiune scurt�, dar urgent�, o misiune grea. 
   Probabil c� afirma�ia Lui cea mai clar� cu privire la motivele venirii Sale a f�cut-o în ziua când 
a întâlnit un om mic, de evitat, cu numele Zacheu. Acesta a devenit un om bogat prin corup�ie. 
Când îns� Isus a trecut prin cetate, omul mic a fugit înaintea mul�imii �i s-a urcat într-un copac. El 
nu s-a ru�inat de atitudinea lui public� lipsit� de demnitate – renumele lui era �i a�a ruinat. În fond 
el s-a îmbog��it numai prin profitarea de prevederile hot�rârilor cu privire la impozit ale 
romanilor. Oricine gândea atunci, c� un Înv���tor cu renume al adev�rului divin va ignora pe un 
astfel de parazit. 
   Dar – imagina�i-v�! – Isus a chemat pe nume pe omul mic de statur� �i apoi i-a propus s� 
mearg� la el acas�, ca s� m�nânce împreun� cu el. În ochii oamenilor, care erau în jurul lui Isus, 
aceasta era o gre�eal� mare din partea lui Isus, �i aceast� p�rere au rostit-o cu voce tare. Isus a 
spus: »Fiul Omului a venit s� caute �i s� mântuiasc� ce este pierdut« (Luca 19,10). S� caute �i s� 
mântuiasc� ce este pierdut. În aceast� afirma�ie se cuprinde muzic� �i maiestate. O grup�: cei 
pierdu�i. Dou� ac�iuni; s� caute �i s� mântuiasc�. Misiunea stringent� a Mesagerului este deci 
lucrarea de mântuire! 
   S� caute �i s� mântuiasc�. Ne gândim la naufragia�ii care se aga�� de lemne. Elicoptere plutesc 
pe cerul nop�ii �i ilumineaz� marea cu reflectoarele lor. Sunt în c�utarea supravie�uitorilor, care 
trebuie salva�i. 
   Ne gândim la o min�, care s-a pr�bu�it, în care sunt mineri la sute de metri sub p�mânt. 
Oxigenul este pe terminate �i oamenii se târ�sc în întuneric încoace �i încolo �i se întreab�, dac� 
mai pot spera în salvarea lor. 
   Ne gândim la un copil c�zut într-o groap� adânc�, sau la o oaie, care s-a r�t�cit. Un animal dintr-
o turm� mare, cine îi va duce lipsa? P�storul îi va duce lipsa. El va l�sa toat� turma mare, ca s� 
caute oaia – oricât l-ar costa! 
   Paza ��rmului va g�si pe marinari, �i niciun pl�titor de impozit nu se va plânge de costurile 
pricinuite de salvarea lor. Minerii vor fi salva�i cu orice pre�, �i copilul pierdut va fi c�utat atâta 
timp, pân� când va fi g�sit. Aceste situa�ii sunt foarte stringente, �i dac� urm�rim astfel de 
evenimente ne oprim, ne rug�m �i sper�m. 
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   To�i pompierii din New York, care au alergat la d�râm�turile World Trade Center, nu s-au oprit 
nici o clip�, ca s� se gândeasc� la pericole. Au mers înainte, fiind gata s� pl�teasc� pre�ul cel mai 
mare, pe care via�a îl poate cere. Gândul de a slava este o parte component� a fiin�ei noastre; el ne 
mân� s� facem lucruri, pe care altfel niciodat� nu le-am face. 
   Dar adev�rata tragedie dep��e�te aceste evenimente. Lumea se afl� adânc cufundat� în propriile 
d�râm�turi, în întunericul provocat de ea îns��i, în suferin�a, pe care singur� �i-a provocat-o. Cel 
mai mare du�man este puterea de neînvins din noi, acest principiu, pe care Biblia îl nume�te 
p�cat. Noi to�i nu suntem con�tien�i de puterea lui asupra noastr�. Noi �tim c� consecin�a 
p�catului este autodistrugerea. �i cu toate acestea ne înrobim p�catului sub tot felul de forme 
posibile ale lui. Nimeni nu are putere s� se elibereze din ghiarele p�catului. De aceea urm�rile 
îngrozitoare ale st�rii noastre dec�zute se simt pretutindeni. D�râm�turile sunt pretutindeni. 
Oamenii din lumea aceasta, miliarde de oameni, î�i doresc salvarea – deseori f�r� s� în�eleag� ce 
doresc de fapt. 
   Atunci str�luce�te o lumin� în întuneric. Un reflector lumineaz� prin dezn�dejdea noastr�. 
   Este Isus. El a venit în mijlocul nostru �i spune: »Am venit s� caut �i s� mântuiesc ce este 
pierdut.« 
   Cuvântul evanghelie înseamn� „veste bun�”. Da, cu adev�rat, aceast� veste este a�a de bun�, a�a 
nespus de minunat�, c� lumea cu greu o poate crede. Un mijloc de vindecare de p�cat a fost g�sit. 
Pentru moarte exist� numai o alternativ� – �i aceast� alternativ� va fi a�a de bun�, c� atunci, când 
noi o vom tr�i, sufletele noastre slabe nu vor putea niciodat� s� cuprind� bucuria care se leag� de 
ea. 
   Dar va fi �i mai bine. 
   Isus folose�te înc� o dat� formularea »Eu am venit«. Motivul principal al venirii Sale a fost 
misiunea de salvare. Dar Isus a amintit �i o a doua �int�: »Eu am venit ca oile s� aib� via��, �i s-o 
aib� din bel�ug« (Ioan 10,10). Când El a rostit aceste cuvinte a vorbit iar��i despre oi. El a spus, 
c� un p�stor fal� exploateaz� oile; adev�ratul P�stor iube�te a�a de mult oaia, c� Î�i d� via�a pentru 
ea. „Eu am venit nu numai ca s� v� salvez”,  a spus El, „ci Eu am venit ca s� v� dau o via�� din 
bel�ug.” 
   Mariei i s-a spus, c� Fiul ei va fi Fiul lui Dumnezeu. Lui Iosif i s-a spus, c� acest Copil va 
mântui pe poporul Lui de p�catele sale. Acestea erau cele mai mari dou� afirma�ii despre Copil, 
pe care ni le putem imagina. Dar noi ar trebui s� în�elegem, ce se ascunde în spatele acestor dou� 
afirma�ii?  Cum se poate explica unui orb curcubeul? 
   Probabil c� nici îngerii nu �i-au dat seama despre minunea Isus – marea minune a luminii, care 
ca un r�s�rit de Soare ceresc dup� mii de ani a început s� str�pung� noaptea. Noi st�m mult mai 
bine decât ei, c�ci pentru noi este valabil� informa�ia Lui. Noi avem Testamentul vie�ii Sale. �i ce 
este cel mai bine: noi în�ine putem face experien�a, cum poate fi via�a în toat� plin�tatea ei – a�a 
de minunat�, cum ne-a f�g�duit-o Isus! 
 
Întreb�ri la aceast� tem� 
 
- A�i participat vreodat� la o misiune sau ac�iune de salvare? Ce va determinat s-o face�i? 
- Dup� ce a�i citit acest capitol: care a fost motivarea cea mai înalt� a lui Isus, ca s� vin� pe 
p�mânt? 
- Pentru meditarea în continuare: Acest capitol con�ine câteva din întâmpl�rile din cuvintele lui 
Isus, care încep cu »Eu sunt«. Citi�i urm�toarele versete, ca s� g�si�i mai multe motive, pe care 
Isus le-a numit pentru venirea Lui: Matei 5,17; Matei 20,28 �i Ioan 17,8. 
 
 


