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1. Numai mesageri din ve�nicie pot s� vesteasc� aceast� fapt� 
mare a lui Dumnezeu �i s� cânte în adorare 

Luca 2, 8-14 
 
4. În �inutul acela erau ni�te p�stori, care st�teau afar� în câmp, �i f�ceau de straj� 

noaptea împrejurul turmei lor. 
5. �i iat� c� un înger al Domnului s-a înf��i�at înaintea lor, �i slava Domnului a 

str�lucit împrejurul lor. Ei s-au înfrico�at foarte tare. 
6. Dar îngerul le-a zis: „Nu v� teme�i; c�ci v� aduc o veste bun�, care va fi o mare 

bucurie pentru tot norodul: 
7. ast�zi în cetatea lui David, vi s-a n�scut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 
8. Iat� semnul dup� care-L ve�i cunoa�te: ve�i g�si un prunc înf��at în scutece �i 

culcat într-o iesle.“ 
9. �i deodat�, împreun� cu îngerul s-a unit o mul�ime de oaste cereasc�, l�udând pe 

Dumnezeu, �i zicând: 
10. „Slav� lui Dumnezeu în locurile prea înalte �i pace pe p�mânt între oamenii 

pl�cu�i Lui.“ 
   Lumina cereasc� nu a str�lucit peste copila� înaintea ochilor Mariei. Grajdiul a r�mas 
întunecat �i �i-a p�strat forma lui obi�nuit�. Dar afar�, pe câmp, în spre pustie, unde p�storii 
poposeau lâng� turmele lor, acolo un înger, un mesager al cerului �i-a îndeplinit înalta sa 
slujb�. 
   Atunci când Adam a fost creat dup� chipul lui Dumnezeu, l-a salutat o crea�ie „foarte bun�“, 
înf�ptuit� dup� pl�cerea lui Dumnezeu, �i acest Adam era de pe p�mânt �i p�mântesc. Cel�lalt 
Adam îns�, care este Domnul din cer (1 Corinteni 15, 47) – pentru Acesta nu a fost decât nu 
grajd �i o iesle. Dar ceea ce nu-I aduce p�mântul, Îi d� cerul din bel�ug. P�mântul tace. Totul 
dormiteaz� în noaptea adânc�. Cerul îns� serbeaz� o zi mare �i ve�nic�, �i de la masa sa bogat 
înc�rcat� cad f�râmiturile pre�ioase la „c��eii“ de pe p�mânt, ca astfel s� fie cuprin�i de o mare 
presim�ire a slavei viitoare a cerului nou �i a p�mântului nou. 
   Descoperirile lui Dumnezeu f�cute prin apari�ia îngerului Lui, în vechiul leg�mânt acestea 
erau partea numai a celor ale�i, a prorocilor, �i aceasta numai în c a z u r i  s i n g u l a r e , devin 
acum partea unei grupe întregi de p�stori s�raci, care p�zeau turmele lor noaptea pe câmp. 
P�storii sunt primii care afl� din gura îngerului despre întruparea în chip de om a lui 
Dumnezeu. 
   Starea de p � s t o r  d e  o i  este desconsiderat� în literatura rabinic�. Ei erau considera�i de 
farisei ca fiind ho�i �i în�el�tori �i erau pu�i pe aceea�i treapt� cu vame�ii �i p�c�to�ii. P�storii 
erau considera�i plebea care nu cuno�tea Legea. Ei nu erau admi�i ca martori la judecat�. Erau 
lipsi�i de drepturile civice. 
   O maxim� rabinic� spunea: „Nici-o stare în lume nu este a�a de desconsiderat� ca starea de 
p�stor.“1 
   Despre ace�ti p�stori, care î�i p�zeau turmele în apropiere de Betleem, este vorba în 
istorisirea cr�ciunului. 
   Pe acelea�i câmpii, pe care David p��tea odinioar� turmele tat�lui s�u, sub acela�i cer 
înstelat, sub care David s-a înviorat (Psalmul 8), au cântat p�storii probabil psalmii lui David, 
m�rindu-�i dorin�a dup� F i u l  l u i  D a v i d . Presupunerea c� aici în Betleem acea a�teptare 
era deosebit de vie, cel pu�in la cei ce a�teptau r�scump�rarea, pare s� fie îndrept��it�. 
   Dovezi în acest sens avem în Luca 2, 38, unde este vorba nu numai de Simeon �i Ana, care 
a�teptau „mântuirea“ (lytrosis) Ierusalimului, adic� pe Mesia, ci, a�a cum se spune în versetul 
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��Fariseimul considera c� via�a de nomad în �inuturile lipsite de ap� i-a f�cut pe p�stori s� neglijeze cele mai 

elementare cerin�e referitoare la sp�larea mâinilor, sp�larea vaselor �i preg�tirea hranei. De aceea p�storii, ca �i 
vame�ii �i p�c�to�ii, apar�ineau „poporului p�mântului“, celor „am ha-ares“, pe care fariseii îi dispre�uiau foarte 
mult. 
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38, „în Ierusalim erau mul�i“ care erau însufle�i�i de aceia�i dorin��. Dac� la ace�tia, care 
a�teptau în lini�te, în afar� de Zaharia �i Elisabeta, de Maria �i Iosif, ad�ug�m p�storii din 
Betleem, atunci ceata celor care a�teptau mântuirea nu era mic�. În ce consta la ace�tia 
a�teptarea lui Mesia? Probabil în aceea, c� ei a�teptau mântuirea lui Israel în sensul prezentat 
în Isaia 40, 1 �i Isaia 49, 13. Probabil c� ace�ti „lini�ti�i din �ar�“ au v�zut mângâierea �i 
ajutorul lui Dumnezeu în aceea c� El prime�te în mod deosebit pe cei n e n o r o c i � i  �i 
d i s p r e � u i � i  din popor2. 
   Ne reîntoarcem la p�storii din Betleem. Era noapte. O lini�te adânc�, solemn� domnea peste 
�inuturile adormite. Nu se auzea nici-un sunet. Stelele sclipeau lini�tite. P�storii vegheau 
asupra turmelor lor! Într-o astfel de singur�tate binecuvântat� Domnul este deseori aproape. 
Tocmai într-o stare de lini�te po�i sim�i prezen�a lui Dumnezeu. 
   Deoarece na�terea Domnului a avut loc noaptea, de aceea p�storii au fost singurii care 
veghind turmele au primit vestea. „Nu cei care dorm au fost trezi�i, ci betleemi�ii care au 
vegheat în acea noapte au fost chema�i“ (Schlatter). 

9. �i un înger al Domnului s-a înf��i�at înaintea lor �i slava Domnului a str�lucit 
împrejurul lor.“ 

   Dac� cândva în istoria omenirii a fost nevoie ca u n  î n g e r  s �  v o r b e a s c � , atunci a fost 
acum. – În cer a fost luat� hot�rârea întrup�rii. Fiul lui Dumnezeu a venit din cer ca s� ia pe 
oameni la Sine. Omenirea trebuia readus� la cer. P�mântul trebuia reunit iar��i cu cerul. S� ne 
mir�m oare c� locuitorii cerului iau parte cu o deosebit� bucurie la împlinirea hot�rârilor 
cere�ti? 
   Îngerul Domnului nu vine simplu, a�a cum a venit odinioar� îngerul Gabriel în Templu la 
Zaharia sau în casa din Nazaret la fecioara Maria, ci slava Domnului, Doxa = slava, a 
str�lucit împrejurul lui. Slava Domnului este acea �echina, acea plin�tate de lumin� a lui 
Iehova care face cunoscut prezen�a Sa, acel stâlp de foc în care Iehova mergea înaintea 
poporului (Exodul 33, 14 �i Coloseni 1, 15) �i care locuia în mijlocul poporului. Deci prima 
descoperire a Mântuitorului f�cut� poporului Israel a avut loc în acela�i fel în care poporul 
leg�mântului o putea a�tepta în toat� c�l�uzirea �i îndrumarea. Aceast� slav� de lumin� a 
Domnului a str�lucit nu numai în jurul îngerului ci �i a p � s t o r i l o r . Ei au fost sc�lda�i de 
aceast� mare de lumin�, înaintea c�reia stelele p�lesc iar noaptea devine zi! Aceast� slav� de 
lumin� a Domnului este o str�lucire din în�l�ime care ne face s� intuim m�rimea �i 
nem�rginirea acelei slave în care stau îngerii înaintea fe�ei lui Dumnezeu. În ea se pleac� cerul 
spre p�mânt ca s� fac� cunoscut p�mântului c� �i el va deveni un loc ve�nic al onoarei lui 
Dumnezeu. Aceast� claritate cereasc� va lumina an dup� an, secol dup� secol, se va r�spândi 
pe p�mânt transfigurat� în adunarea celor credincio�i pân� când va veni El, �i anume 
D o m n u l  Î n s u � i , Mântuitorul lumilor, prin care va lua na�tere un cer nou �i un p�mânt 
nou.3 
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��F�r� s� se �in� seama de dispre�ul adus p�storilor în via�a de fiecare zi, Dumnezeu este numit (chiar �i în 

iudaismul de mai târziu) mereu „P�storul cel bun“ (aceasta o g�sim mereu în scrierile Vechiului Testament, 
mai ales în Psalmul 23), care Î�i scoate turma din Egipt. Din rândul p�storilor au ie�it cei mai mari �i mai 
importan�i oameni ai lui Israel. S� amintim numai pe Moise, David �i Amos. Moise �i David sunt glorifica�i în 
literatura rabinic� ca p�stori credincio�i. Înv���torii Legii sunt numi�i p�storii lui Israel.  
Probabil c� în acest respect fa�� de p�stori întâlnit în Sfânta Scriptur�, care este în mare contrast cu dispre�ul adus 
lor din partea fariseilor, se reflect� dragostea Mântuitorului fa�� de cei dispre�ui�i, neînsemna�i, fa�� de vame�i �i 
p�c�to�i. 
Cu totul altfel era imaginea lui Mesia în rândul fariseilor. Dovezi ale acestei imagini a lui Mesia, în afara celor 
din Noul Testament, sunt a�a numi�ii psalmi ai lui Solomon, în mod deosebit oda 17 din Septuaginta. Aceast� 
od� Îl vede pe Mesia ca pe un mare Domnitor puternic, care va nimici pe to�i du�manii lui Israel, ace�tia fiind 
neamurile. Cetatea Ierusalim va deveni centrul lumii. Numai rasa pur� iudaic� va avea parte de împ�r��ia lui 
Mesia. Neamurile vor sluji ca robi poporului Iudeu.  
�
� Str�lucirea slavei Domnului din acea noapte unic� în felul ei este amintit� în acela�i sens în Faptele Apostolilor 

26, 13, unde Pavel relateaz� despre întoarcerea sa la Domnul, când o lumin� l-a înconjurat, pe el �i pe înso�itorii 
lui, mai luminoas� decât str�lucirea soarelui. Cuvintelor grece�ti „doxa kyriou“ le corespund cuvintele ebraice 
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   Ei s-au înfrico�at foarte tare. Atunci când Doxa, când slava str�lucitoare a cerului str�bate 
întunericul p�mântului, frica �i groaza sunt prima reac�ie a oamenilor p�c�to�i muritori. 
Puterea luminii divine provoc� oamenilor fric� �i groaz� �i atunci când ea aduce vestea bun� a 
mântuirii (Luca 8, 25 �i Geneza 28, 17). P�catul, nedes�vâr�irea �i neputin�a omului sunt cele 
care în lumina descoperirii cere�ti provoac� o groaz� mare, ca �i cum Judec�torul divin Însu�i 
ar fi venit �i ar vrea s� aduc� la lumin� toate p�catele ascunse. Chiar �i cel credincios se 
cutremur� la vederea unei astfel de str�luciri din ve�nicie. El se îngroze�te atâta timp cât este 
înc� în credin�� �i nu în vedere (Daniel 10, 15,16; Apocalipsa 1, 17; Luca 1, 12,29). 
   Îngerul de lumin� apare într-o înf��i�are prietenoas� înaintea p�storilor îngrozi�i �i le 
vorbe�te cuvinte a�a de m�re�e, c� �i ast�zi, atunci când p�trund într-o inim� doritoare de 
mântuire, alung� frica fa�� de maestatea �i sfin�enia lui Dumnezeu �i fac s� lumineze claritatea 
�i slava harului S�u, a�a c� nu mai r�mâne nimic altceva de f�cut, decât numai adorarea. 
10. Dar îngerul le-a zis: „Nu v� teme�i!“ Este prima predic� de cr�ciun, ea este foarte scurt�, 
simpl� �i f�r� podoabe. (Luther a zis: fiecare cuvânt din versetele 10-14 trebuie ascultat foarte 
atent.) Aceast� prim� predic� de cr�ciun con�ine numai un mesaj: „Nu v� teme�i!“ Acolo unde 
slava Domnului str�luce�te în har �i adev�r, acolo nu mai este loc pentru fric�, ci numai 
pentru bucurie �i armonie. 
  C�ci v� aduc o veste bun�, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. În textul 
original se spune: v� „evanghelizez“, asta înseamn� „v� aduc o veste bun�“. 
   Acest mesaj al îngerului din versetul 10 con�ine trei lucruri: 1 – veste bun�, 2 – mare 
bucurie, 3 – pentru tot norodul. 
   Nu judecat�, ci o veste bun� aduce îngerul Domnului. Aceasta este prima caracteristic� a 
noului leg�mânt. Cuvântul euangelitzesthai = evanghelizare, aducerea unei ve�ti bune – 
devine mai accentuat prin folosirea cuvintelor bucurie mare. Aceasta este a doua 
caracteristic� a noului leg�mânt. Iar aceast� bucurie mare este în continuare accentuat� prin 
aceea c� ea este pentru tot poporul (norodul), este absolut valabil� pentru fiecare om de pe 
p�mânt (a�a cum spune în versetul 14b). Aceasta este a treia caracteristic� a noului leg�mânt. 
Chiar dac� în ceea ce prive�te litera �i felul cum a fost în�eleas� de p�stori ea a fost în�eleas� 
mai întâi ca b u c u r i e  a  p o p o r u l u i  I s r a e l , ea este îns�, în ceea ce prive�te fiin�a ei, 
mântuirea deplin� a tuturor, valabil� pentru toat� omenirea. 
   O a doua grup� cu caracter triplu din mesajul îngerului este cuprins� în versetul 11a: 1. 
Ast�zi – 2. vi – 3. s-a n�scut. 
   El S-a n�scut. Na�terea este totdeauna prima realitate a unui om în carne �i sânge (compar� 
Ioan 1, 14). Acest Mântuitor „S-a n�scut“. El S-a n�scut �i nu a ap�rut ca acest înger care Îl 
veste�te fiind înv�luit în mantaua de lumin� a slavei lui Dumnezeu. Nu, acest Mântuitor a 
devenit prietenul nostru de sânge, os din oasele noastre, carne din carnea noastr�, ca astfel s� 
�tie cum ne merge nou� în acest trup s�rman de carne �i s� devin� un mare preot milos, s� 
fac� isp��ire pentru p�catele noastre �i s� ne ia la Sine ca m�dulare ale trupului S�u, carne din 
carnea Lui �i os din oasele Lui (Efeseni 5, 30). 
  Vou�, spune îngerul, acesta este cuvântul cel mai minunat din toat� prima predic� de 
cr�ciun. „Vou�“, spune îngerul, „vou�“ o a m e n i l o r , nu nou� îngerilor, S-a n�scut El, El a 
devenit om. Luther a spus: „Îngerii n u  a u  n e v o i e  de un Mântuitor, dracii n u  Î l  v o r . El 
a venit pentru noi, noi avem nevoie de El.“ 
   Ast�zi! Mântuitorul, Cel care este din ve�nicie în ve�nicie, a intrat în timp. Cuvântul 
„ast�zi“ descrie na�terea Sa ca pe o realitate istoric�. Întruparea Fiului lui Dumnezeu nu este 
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„kabod Jahwe“ = „slava Domnului“. Dumnezeu este lumin� (1 Ioan 1, 5). El este Tat�l luminilor (Iacov 1, 17). 
Primul S�u cuvânt a fost „S� fie lumin�!“ (Geneza 1, 3). La El este numai lumin� (Daniel 2, 22). În El nu este 
nici-o schimbare �i nici-o umbr� de mutare (Iacov 1, 17). El locuie�te într-o lumin� de nep�truns (1 Timotei 6, 
16). El ne cheam� la aceast� lumin� minunat� a Sa (1 Petru 2, 9). El ne p�streaz� în lumina Sa �i în mo�tenirea 
sfin�ilor S�i (Coloseni 1, 12). 
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un gând, o idee, o imagina�ie care se na�te în sufletele doritoare, în sufletele care sper�, ci este 
o r e a l i t a t e  i s t o r i c �  cu efecte nelimitate.  
   Au trecut secole de la acel ast�zi, dar nu r�sun� cuvintele îngerului în inim� ca �i cum ar fi 
rostite ast�zi? Istoria Mântuitorului nostru, a�a cum a fost ea de real� �i adev�rat� în timpul 
acela, nu este temporar� ca istoria altor oameni, nu, ci aici trecutul devine prezent, c�ci 
aceast� istorie apar�ine ve�niciei, se reînnoie�te neîncetat �i se continu� ori de câte ori puterea 
aduc�toare de fericire p�trunde în inima omului. 
   O a treia grup� cu caracter triplu este cuprins� în mesajul îngerului. 
   Un Mântuitor (Salvator), care este Hristos – un Kyrios (Domn) în cetatea lui David. 
Trei titluri – trei nume ale copila�ului din Betleem: 
1. Mântuitor (Salvator)! Soter! – 2. Hristos (Unsul – Mesia) – 3. Domnul (kyrios). 
Cu privire la punctul 1: Mântuitor (Salvator). În Vechiul Testament este vorba de multe ori 
de mântuitori, de salvatori, de exemplu judec�torii sunt numi�i „mântuitori“, sau aceia pe care 
Domnul i-a chemat în timpurile grele ca s� salveze pe poporul S�u (Judec�tori 3, 9; 2 Împ�ra�i 
13, 5; Neemia 9, 27; Obadia 21). – Înainte de toate cuvântul „mântuitor“ este din timpuri 
str�vechi un titlu de onoare al lui Iehova (1 Samuel 14, 39; Psalmul 17, 7; Isaia 43, 3,11). Dar 
acum este un Mântuitor trimis de Dumnezeu, care totodat� este Dumnezeu-Mântuitorul 
Însu�i. De aceea este El Mântuitorul �i în nimeni altul nu este mântuire �i salvare (soteria) �i 
nu este nici-un alt nume dat oamenilor în care ei s� devin� mântui�i. 
  Este remarcabil c� cuvântul Mântuitor, folosit foarte mult în vorbirea curent� a 
credincio�ilor, este folosit de Isus în Noul Testament numai de 16 ori. 
  În evanghelii se întâlne�te cuvântul Mântuitor (Salvator-soter) numai de dou� ori �i anume în 
Luca 2, 11 �i Ioan 4, 42. Pavel folose�te de cele mai multe ori cuvântul „Mântuitor“ în sensul 
de Domn î n � l � a t  (de exemplu Filipeni 3, 20 �i Tit 2, 13 �i 14). 
   Nu se poate trece cu vederea faptul c� cuvântul „soter“ = „Salvator“ sau „Mântuitor“ nu are 
articol. Îngerul veste�te p�storilor nu pe „Mântuitorul“, ci un Mântuitor, care se poate 
compara cu ceilal�i salvatori pe care Dumnezeu i-a trimis în diverse timpuri. Compar� cu 
Neemia 9, 27. Dar prin cuvântul care urmeaz�, „Hristos“, se spune p�storilor c� acest 
Mântuitor (Salvator) nu se compar� cu acei viteji ai lui Israel, ci este pur �i simplu 
S a l v a t o r u l . Ceea ce atrage aten�ia aici este lipsa articolului numelui Hristos. 
   2. Care este Hristos. Prin cuvântul Mântuitor (Salvator) îngerul a vestit l u c r a r e a  mare a 
lui Isus. Acum el nume�te titlul Lui. El este Hristos, asta înseamn� Unsul, în ebraic� Mesia. 
Acest nume se întâlne�te în Vechiul Testament numai în Daniel 9, 25,26, dar dup� aceea a 
fost foarte cunoscut în rândul poporului iudeu. 
   În Israel preotul era uns (Exodul 29, 7; Levitic 4, 3,5; 8, 12 �i Psalmul 105, 15). Ungerea cu 
untdelemn vestea preotului c� el are nevoie de lucrarea deosebit de important� a „ungerii“, 
adic� a Duhului Sfânt. Mai târziu u n s u l  în Israel era î m p � r a t u l  (1 Samuel 2, 10,35; 10, 1; 
Psalmul 2, 2 �i Isaia 45, 1). Isus este deci preot �i împ�rat totodat�. El este un P r e o t -
î m p � r a t  cu duh de proroc, a�a cum avea nevoie Israel. Numai prin acest Hristos, sau Unsul, 
în sensul deplin al cuvântului pot copiii lui Israel �i to�i care prin credin�� vin la El s� devin� 
cre�tini, adic� un�i; �i anume „o semin�ie aleas�, o preo�ie împ�r�teasc�, un neam sfânt, un 
popor pe care Dumnezeu �i l-a câ�tigat ca s� fie al Lui, ca s� vesti�i puterile minunate ale 
Celui ce va chemat din întuneric la lumina Sa minunat�.“ 
   3. Domn (kyrios). Îngerul adaug� numelui Hristos cuvântul k y r i o s  = Domn. Aceast� 
leg�tur� este unic� în Noul Testament. Din Faptele Apostolilor 2, 36 „Domn �i Hristos“ 
rezult� c� fiecare cuvânt are un în�eles deosebit, specific. Dac� copila�ul n�scut de curând este 
numit de c�tre înger „Domn“, atunci aceasta are o importan�� deosebit�. Întâiul n�scut al 
Mariei este „kyrios“, un Domn al p�storilor �i al întregului popor! Deoarece întreaga prorocie 
cunoa�te numai pe Unul, care �ade ve�nic pe tron, o lumin� deplin� cade asupra copilului care 
s-a n�scut în aceast� noapte �i care este Domnul întregii omeniri. Kyrios este „Dumnezeu“ 
adev�rat. 
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   Îngerul mai spune c� na�terea a avut loc în „cetatea lui David.“ Aceasta nu este numai o 
simpl� confirmare a faptului c� Isus este adev�ratul Mesia-Împ�rat ci prin aceasta se face clar 
caracterul particular al împlinirii f�g�duin�elor mesianice. 
   Oricât de mari sunt descoperirile leg�mântului nou fa�� de vechiul leg�mânt, toate aceste 
literalmente împliniri a prorociilor mesianice arat� cât de adânc înr�d�cinat este noul 
leg�mânt în vechiul leg�mânt. 
12.  Iat� semnul dup� care-L ve�i cunoa�te: ve�i g�si un prunc înf��at în scutece �i culcat 
într-o iesle. 
   Un schimb minunat, s l u j i t o r u l  (acesta este îngerul Domnului) vine „în slava Domnului 
s�u“, într-o str�lucire de lumin� supranatural� care provoac� fric� (versetul 9), dar D o m n u l  
Î n s u � i  vine ca un copila� înf��at în scutece într-o iesle. De fapt, dac� îngerul Domnului nu 
ar fi spus aceasta, cum ar fi putut s�rmanii p�stori crede �i primi acest mesaj?! 
   Vestea cu privire la semnul de recunoa�tere adus� p�storilor are, ca toate celelalte în�tin��rii 
ale îngerului, un caracter triplu: 
1. Un copila� – 2. înf��at în scutece – 3. culcat într-o iesle. 
   Mai întâi ceva pe scurt cu privire la semnul de recunoa�tere însu�i. Cât de ciudat este acest 
s e m n  d e  r e c u n o a � t e r e  –  i e s l e a , smerenia �i cea mai amar� s�r�cie, acest 
„semeion“, în compara�ie cu semnele de mai târziu, „semeia“, care prezint� pe Isus prin 
minunile �i faptele pline de putere ale Sale ca fiind Mesia (compar� cu Faptele Apostolilor 2, 
22, unde este vorba de Isus ca Acela care a fost adeverit de Dumnezeu prin minunile, semnele 
�i lucr�rile pline de putere, pe care le-a f�cut Dumnezeu prin El în mijlocul poporului). 
   Este bine s� amintim aici faptul m�re� �i unic c� Isus Însu�i a fost „un semn (semeion) care 
va stârni împotrivire“ (Luca 2, 34). – În Matei 12, 39 �i urm�toarele versete Isus este, în baza 
semnului lui Iona, Cel înviat, o minune (semeion) pentru întreaga omenire. În baza textului 
din Matei 24, 30 Isus este, Cel care va reveni, de asemenea o minune (semeion) pentru 
omenire �i anume ca „semn al Fiului Omului“, asta înseamn� c� r�nile din mâinile �i 
picioarele „Mântuitorului care va reveni“ vor fi semne de recunoa�tere a coborârii Sale de 
odinioar�. 
   S� revenim la caracterul triplu al mesajului îngerului! 
1. Un copila� (brephos). Ce fiin�� lipsit� de ajutor este un copila� care tocmai s-a n�scut! – 
Într-o astfel de stare lipsit� de ajutorare S-a coborât Dumnezeu �i Domnul. „Ceea ce niciodat� 
lumea de pe p�mânt nu a avut, st�tea acum la sânul Mariei; El a devenit un copila�, care �ine 
toate lucrurile! 
2. Înf��at în scutece. Prin aceat� înf��are se arat� iubirea de mam� grijulie. Schlatter spune: 
„Prin aceasta este nimicit� orice imagina�ie cu privire la un copil minune care imediat poate s� 
mearg� �i s� se ajutoreze pe sine.) 
3. Culcat într-o iesle. Na�terea Domnului în „grajd“ este dublu indirect relatat�. Pe de o parte 
Luca ne îndreapt� privirea spre grajd prin relatarea întreit� amintit� deja în capitolul 2 
versetele 7, 12 �i 16 – iar pe de alt� parte tradi�ia betleemit� prezint� o pe�ter� ca loc al 
na�terii. C�ci în Palestina pe�terile aflate în apropierea localit��ilor sunt folosite de p�stori ca 
staule. Probabil c� p�storii din istoria cr�ciunului sunt ei în�i�i posesorii acestui grajd.  
   În felul acesta Maria a adus pe lume pe Întâiul ei n�scut, care a fost prorocit de înger ca 
fiind Mo�tenitorul tronului lui David, tat�l S�u (Luca 1, 32). 
  Acest mo�tenitor al tronului lui David poseda în acel moment un grajd ca sal� împ�r�teasc�, 
o iesle ca tron, paie �i fân ca loc de odihn�, un felinar de grajd ca lumin� a tronului iar ca 
oameni ai cur�ii avea dou� persoane f�r� ad�post. 
   „Istoria cr�ciunului trebuie citit� f�r� str�lucirea familiar�, poetic�, a traducerii luterane 
pentru a în�elege realitatea p�mânteasc� aspr� despre care se vorbe�te aici. Evanghelistul nu 
relateaz� despre un c o p i l  d r � g � l a � ,  c u  p � r u l  c â r l i o n � a t ,  d e s p r e  u n  g r a j d  
c u r a t  � i  p � s t o r i  d e  î n c r e d e r e , ci despre o pereche epuizat�, despre suferin�a unei 
mame tinere, care trebuia s� nasc� departe de cas�, în nevoie �i lipsit� de ajutor, despre un 
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Copil care vede lumina lumii într-un grajd de vite murdar, despre a c�rui venire iau cuno�tin�� 
câ�iva p�stori.“ (Gollwitzer) 
13.  �i deodat�, împreun� cu îngerul s-a unit o mul�ime de oaste cereasc�, l�udând pe 
Dumnezeu �i zicând: 
   Denumirea greceasc� p l e t h o s  s t r a t i a  o u r a n i o u  = o mul�ime de oaste cereasc� 
corespunde expresiei ebraice z e b a  h a � h a m a i m  = „o�tire a cerului“, a�a cum o întâlnim în 
1 Împ�ra�i 22, 19; 2 Cronici 18, 18. Dar aici nu trebuie s� ne gândim la corpurile cere�ti, la 
soare, lun� �i stele, ci la fiin�e vii. Este un întreg unitar bine ordonat. Scriptura cunoa�te 
ranguri în mul�imea fiin�elor îngere�ti cere�ti. Ea vorbe�te despre îngeri �i despre arhangheli 
(1 Tesaloniceni 4, 16; Iuda 9). În jurul îngerului care vestea mesajul de cr�ciun s-a adunat „o  
m u l � i m e  de oaste cereasc� îngereasc�“. – Nu se spune „mul�imea“ sau „toat� mul�imea“, ci 
„o mul�ime“. 
   La prima predic� de cr�ciun, vestit� de un înger al Domnului, se adaug� prima cântare de 
cr�ciun, cântat� de oastea îngereasc� cereasc�, o cântare care nu va înceta niciodat� s� r�sune, 
ci va r�suna peste secole în toate serviciile divine ale adun�rii în adorare, în s�rb�toare, din 
ve�nicie în ve�nicie. Se spune: „Slav� lui Dumnezeu în locurile preaînalte �i pace pe p�mânt 
între oamenii pl�cerii divine.“ 
   P�storii, dispre�ui�i foarte mult de oameni, sunt a�a de mult pre�ui�i de Dumnezeu, c� ei au 
devenit martorii unei s�rb�tori a îngerilor, �inut� sus în în�l�ime, cu privire la na�terea 
Copila�ului din iesle. Atunci când Domnul a creat p�mântul „stelele dimine�ii izbucneau în 
cânt�ri de bucurie �i to�i fiii lui Dumnezeu scoteau strig�te de veselie“ (Iov 38, 7). Acum, 
când trebuia s� se pun� piatra de temelie �i din capul unghiului pentru p�mântul cel nou, noul 
trebuia „s�rb�torit“ printr-un imn sfânt, minunat, permanent! O astfel de s�rb�toare se cuvine 
pentru venirea Fiului lui Dumnezeu pe p�mânt �i apoi la revenirea Sa cu putere mare �i cu 
slav� (Matei 25, 31). 
 

Imnul de adorare din în�l�imea cerului 
Versetul 14 

 
14.   Slav� lui Dumnezeu în locurile preînalte �i pace pe p�mânt între oamenii pl�cerii 
divine! 
   Îngerii sl�vesc na�terea Domnului ca pe un început al marii prosl�viri a lui Dumnezeu în 
istoria omenirii �i în istoria universal�. Oastea îngerilor aflat� în adorare v�d deja aceasta 
împlinit� în Copila�ul din Betleem. Fiecare cuvânt al cânt�rii este o mare prorocie, iar dac� 
privirea îndreptat� spre prezentul trist face s� amu�easc� strig�tele de bucurie de cr�ciun, 
privirea profetic� spre viitor a împlinirii planurilor minunate ale lui Dumnezeu fac vocea s� 
r�sune în strig�te de bucurie �i veselie. 
   Imnul de adorare cereasc� al îngerilor din în�l�imea cerurilor nu const� din trei p�r�i, a�a 
cum prezint� traducerea Luther, ci numai din dou�. 
Traducerea Luther spune: 
1. Slav� lui Dumnezeu în locurile preaînalte, 2. pace pe p�mânt, 3. în oameni bun� pl�cere. 
   Luther a tradus corect versiunea greceasc� Koine pe care a avut-o la dispozi�ie pe vremea 
aceea, c�ci aceasta are în greac� cuvântul pl�cere = eudokia în nominativ �i nu a�a cum este în 
manuscrisele mai vechi, pe care Luther nu le-a cunoscut, anume Vaticanus �i Sinaiticus, în 
g e n i t i v . De aceea Luther are aceast� împ�r�ire în trei a imnului ceresc. 
   Traducerea textual� arat� astfel: 
1. Slav� (sau onoare) exist� la Dumnezeu în în�l�imea cerurilor. 
2. Pace exist� pe p�mânt la oamenii pl�cerii (divine). 
   Partea întâia a imnului de adorare al îngerilor spune ce este s u s  în ceruri. Partea a doua a 
imnului de adorare al îngerilor spune ce este j o s  pe p�mânt. 
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   Ambele cazuri nu stau în optativ, a�a cum a tradus Luther: „Slav� s �  f i e  lui Dumnezeu ... 
pace s �  f i e  pe p�mânt“; lipsa verbului auxiliar „a fi“ trebuie redat� în indicativ, deci „Slav� 
e s t e  (sau exist�) la Dumnezeu ... Pace e s t e  (sau exist�) pe p�mânt ...) 
 

Partea 1 
 
   Îngerii din cer spun: „La Dumnezeul nostru în în�l�imea cerului s-a descoperit o slav� f�r� 
asem�nare.“ Pentru Dumnezeul nostru întruparea Fiului S�u ve�nic a fost a�a de mare, c� El 
în scurgerea miilor de ani atrage mereu aten�ia cerului �i p�mântului cu privire la acest 
eveniment deosebit, unic, sublim în toate timpurile �i în ve�nicie. „Dragostea de oameni a lui 
Dumnezeu (philanthropia lui Dumnezeu) �i bun�tatea lui Dumnezeu s-au ar�tat în Mântuitorul 
(soter) Isus Hristos“, a�a scrie în epistola c�tre Tit (Tit 3, 4). „Neprih�nirea lui Dumnezeu este 
descoperit� în Evanghelie“ – (care este Isus Hristos), a�a scrie în epistola c�tre Romani 
(Romani 1, 17) - „Noi am privit cu bucurie �i timp îndelungat cu aten�ie (etheasametha) slava 
Sa“, a�a spune Ioan cap. 1, 14. 
   Expresia D o x a  = slav� (onoare), în ebraic� k a b o d , înseamn� la o a m e n i  „slava sa, 
prestigiul s�u“. La D u m n e z e u  d o x a  este minunata str�lucire plin� de lumin� a slavei 
Sale, sfin�enia Sa nepieritoare �i frumuse�ea curat�, ve�nic�. 
   Aceast� str�lucire a slavei în lumin� a frumuse�ii maestetice a lui Dumnezeu este cu mult 
întrecut� de ceea ce avea loc în Betleem. Oastea cereasc� cânt� plin� de uimire �i mai puternic 
decât valurile m�rii învolburate un cântec nou pentru Dumnzeu �i Domnul ei, a�a cum 
niciodat� mai înainte nu a cântat, c�ci slava Aceluia care este Tat�l adev�rat al tuturor copiilor 
din cer �i de pe p�mânt s-a descoperit în Copila�ul din Betleem, nu numai oamenilor ci �i 
îngerilor, într-o m�sur� a�a de mare c� abia acum ei �tiu ce Dumnezeu �i Tat� au ei.  
   Cei drept, ei cuno�teau pe Dumnezeu, care este d r a g o s t e a  îns��i �i a c�rui slav� mare 
const� nu numai în puterea Sa ci �i în dragostea Sa. Dar acum s-a ar�tat privirii lor o adâncime 
�i o plin�tate a dragostei lui Dumnezeu, a�a cum ea �i în cer era cu totul nou� �i deosebit de 
pre�ioas� �i a c�rei ar�tare i-a surprins �i i-a fermecat, cu toate c� n u  e r a  destinat� lor,  
î n g e r i l o r ,  c i  n o u � ,  o a m e n i l o r .  Cum ar fi putut un înger s� b�nuiasc� c� Dumnezeu 
era în stare s� instaureze în chip a�a de minunat slava Sa pe p�mânt, c� Tat�l din ceruri din 
dragoste pentru o lume p�c�toas� va trimite de la inima Sa pe Fiul S�u �i c� acest Fiu are o 
dragoste a�a de mare pentru cei pierdu�i, c� pentru lumea c�zut� în p�cat va p�r�si tronul lui 
Dumnezeu �i va veni într-o iesle �i va merge la cruce! Aceast� întrupare a Fiului lui 
Dumnezeu descopere taina celei mai adânci dragoste a lui Dumnezeu, în care chiar îngerii 
doresc s� priveasc� (1 Petru 1, 12). 
 

Partea a 2-a 
 
14b.  �i pace pe p�mânt între oamenii pl�cerii (divine). 
   Mai întâi sunt dou� întreb�ri la care trebuie s� se r�spund�. 
1. Ce se în�elege prin „pace pe p�mânt“? 2. Ce se în�elege prin „oamenii pl�cerii divine“? 
1. Ce se în�elege prin pace? Prin pace nu se în�elege nimic altceva decât I s u s  H r i s t o s . De 
aceea imnul de laud� al îngerilor putea în loc de pace este pe p�mânt s� spun�: I s u s  
H r i s t o s  e s t e  p e  p �m â n t .  
   Se poate oare în loc de pace s� se spun� Domnul Isus? Dovezi din Biblie �i din afara Bibliei 
confirm� c� se poate. 
   Maximele rabinice spun: „Numele lui Mesia este pace.“ - „Mare este pacea, c�ci atunci 
când va veni Mesia, El va începe cu pace!“ 
   În Isaia 9, 5 Mesia este numit Prin�ul p�cii. În Efeseni 2, 14 se spune: „El“, anume Hristos, 
„este pacea noastr�.“ Ultimul cuvânt pe care Domnul înainte de plecarea Sa l-a spus 
ucenicilor S�i a fost: „V� dau pacea mea.“ (Ioan 14, 27) �i primul cuvânt al Celui înviat a 
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fost: „Pace vou�!“ (Ioan 20, 19, 21, 26). Epistola c�tre Romani spune (Romani 5, 1) „... avem 
pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos“. 
   Isus Hristos este pacea în persoana Sa, �i anume real�. Isus Hristos este pacea, El fiind cel 
care face pacea �i o d�. 
2. Ce înseamn� expresia oamenii pl�cerii (divine)? 
   Expresia „oamenii pl�cerii“ nu înseamn�, a�a cum comentatorul Zahn spune: „Oameni care 
de bun� voie consimt faptele �i Cuvântul lui Dumnezeu“, sau cum crede Vulgata: „Oameni cu 
bun�-voin��“. Nu, nu a�a se în�elege a i c i . Expresia „oamenii pl�cerii“ (genitiv e u d o k i a s ) 
– sau potrivit cu manuscrisele avute la dispozi�ie de Luther – anume grupa de manuscrise 
Koine – oamenilor o pl�cere (nominativ eudokia) – prin pl�cere se în�elege pl�cerea pe care 
D u m n e z e u  a avut-o pentru oameni. Aceast� realitate de neconceput, c� Dumnezeu are 
pl�cere de „omenirea pierdut� �i condamnat�“ a fost dovedit� prin venirea copila�ului din 
Betleem. 
  Expresia e n  a n t h r o p o i s  e u d o k i a s  = între oamenii pl�cerii se refer� la hot�rârea de 
har a lui Dumnezeu ar�tat� în Hristos (compar� cu Efeseni 1, 5,6). Cuvântului grecesc 
„eudokia“ îi corespunde cuvântul ebraic „razon = pl�cere“ ca exteriorizare a harului �i 
binefacerii lui Dumnezeu (compar� Psalmul 145, 16). Din cauza p�catului oamenii nu au 
ar�tat niciodat� pl�cere lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu �i-a ar�tat pl�cerea Sa prin Fiul S�u! 
   Deci partea a doua a imnului o�tirii cere�ti nu con�ine nimic altceva decât con�inutul scump 
al Evangheliei divine, ve�nice. Dumnezeu a d�ruit p�mântului în acea noapte din Betleem ce a 
avut mai drag �i mai bun, �i anume pe Fiul S�u preaiubit, pe care se odihnea pl�cerea Sa din 
ve�nicie (compar� cu Matei 3, 17 �i Marcu 1, 11 �i Luca 3, 21). 
   Prin trimiterea F i u l u i  p l � c e r i i  S a l e  aici jos în lume, lumea a devenit obiectul pl�cerii 
Sale, cu toate p�catele �i starea ei de condamnare. O, ce minune, de necomparat! Nici în 
lumea aceasta �i nici în ve�nicie nu este posibil s� putem în�elege �i pricepe aceast� putere a 
dragostei – dar vrem s� a d o r �m  deja aici împreun� cu o�tile cere�ti aceast� minune din 
Betleem, iar apoi, pe deplin, în cer în slav�. Lui se cuvine adorarea, Dumnezeului-Trinitate, 
din ve�nicie în ve�nicie! 
   Prin expresia oamenii pl�cerii (din cauza con�inutului scump al Evangheliei am ad�ugat 
„oamenii pl�cerii divine) este pream�rit� în mod con�tient marea fapt� de la cr�ciun a lui 
Dumnezeu în o b i e c t i v i t a t e a  Sa monumental�. 
   Aici nu este amintit nimic din comportarea subiectiv� a omului, nici m�car o aluzie, nimic 
despre voia omului, despre „aprobarea“ lui, despre d�ruirea lui, despre credin�a lui în fapta lui 
Dumnezeu. 
   În acest imn de cr�ciun al o�tirii cere�ti este pream�rit� numai fapta lui Dumnezeu, a�a cum 
Isus Însu�i spune în Ioan 3, 16: „Fiindc� atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c� a dat pe 
singurul Lui Fiu ...”. 
   În acest imn de cr�ciun al o�tirii cere�ti este cuprins ceea ce Pavel a scris în epistola a doua 
c�tre Corinteni 5, 19: „Dumnezeu era în Hristos î m p � c â n d  lumea – aceasta fiind lumea 
pierdut� – cu Sine.“ 
   Pe scurt, ceea ce a fost prorocit în Vechiul Testament (Genesa 3, 15)  „... El va zdrobi capul 
�arpelui ...“, dup� aceea fiind mereu prorocit de prorocii Vechiului Testament, a devenit 
realitate irevocabil� în Isus Hristos: „Dumnezeu nu a cru�at pe propriul lui Fiu, ci L-a dat 
pentru noi to�i ...“, de la Betleem pân� la Golgota! 
   Schlatter formuleaz� aceasta în felul urm�tor: „ De aceea exist� oameni c�rora Dumnezeu 
le-a d�ruit pl�cerea Lui, pentru c� Hristos este la oameni. Prezen�a Lui este pentru ei „ne-
�inerea în seam� a datoriei“, înl�turarea desp�r�irii dintre oameni �i Dumnezeu. Deoarece 
împ�carea lui Dumnezeu cu oamenii a venit din partea lui Dumnezeu, de aceea Îl laud� 
o�tirile cere�ti. Toate aceste sunt îns� lucrarea personal� a lui Dumnezeu, rezultatul voin�ei 
Lui. Prin referirea la pl�cerea lui Dumnezeu este cuprins� vestirea harului S�u confirmarea 
m�re�iei Sale.“ 


