
 
 

 

 
�e zi în istoria omenirii!  
   Fiul lui Dumnezeu a devenit Om.  
   Venirea Lui ne-a fost vestit� mai dinainte în Vechiul Testament. Mereu se relateaz� despre El, 
iar locul Lui de na�tere ne este prezentat (cu aproximativ 700 de ani mai înainte) foarte exact. �i 
acum aproximativ 2.000 de ani în urm� a avut loc ce ne-a fost prorocit: Dumnezeu ne-a trimis pe 
Fiul S�u, n�scut dintr-o femeie. Aceasta a avut loc aproape neobservat. 
 
   P�storii de pe meleagurile Betleemului apar�in acelora care »a�teptau mântuirea«. În timpul 
acela erau pu�ini în Israel care �tiau c� atât în via�a lor personal� cât �i în poporul lui Dumnezeu 
multe lucruri nu erau a�a cum le voia Dumnezeu. Ei au �tiut c� ei erau p�c�to�i �i aveau nevoie 
de un Mântuitor. A venit îngerul �i le-a vestit: »Ast�zi în cetatea lui David vi s-a n�scut un 

Mântuitor.« 

 
   Mântuitorul a venit! Îngerii privesc cu admira�ie pe Creatorul lor în statura de Copil, iar 
p�storii nu pierd nicio clip� �i merg imediat s�-L caute. �i magii din r�s�rit s-au l�sat mai mult 
de 1.200 km c�l�uzi�i de apari�ia Stelei �i au mers spre Betleem ca s�-I aduc� daruri �i s� I se 
închine. Cu totul altfel s-au comportat proprietarii casei de poposire, lacomi de afaceri. Ei nu au 
avut niciun loc pentru El în casa de poposire iar împ�ratul Irod, dornic de putere, a c�utat imediat 
s�-L omoare. Evanghelistul Ioan relateaz� urm�toarele: »A venit la ai S�i, �i ai S�i nu L-au 

primit« (Ioan 1, 11). 
 
   Domnul slavei, Copila�ul de curând n�scut, este pus într-o iesle! 
   De ce a venit El pe p�mânt într-o stare a�a de umil� �i s�r�c�cioas�? R�spunsul este scurt, dar 
ne mi�c� inima: din cauza noastr�! Ca s� poat� s� ne salveze, a trebuit s� devin� Om. El a venit 
pentru to�i, de aceea citim despre El: »Cunoa�te�i harul Domnului nostru Isus Hristos. 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.« 

   �i cu toate acestea, adânca Lui coborâre, prin întruparea ca Om, �i s�r�cia Lui nu puteau s� ne 
salveze. Era necesar mai mult, El trebuia s� moar� pe crucea de pe Golgota pentru noi. To�i 
oamenii sunt p�c�to�i de la natur�. �i noi am fost n�scu�i în p�cat �i suntem p�c�to�i datori 
înaintea lui Dumnezeu. Numai pe baza d�rii a vie�ii Lui în moarte �i pe baza sângelui Lui poate 
Dumnezeu s� ierte vina p�catului omului care vine la El cu poc�in�� �i credin��. 
 
   F�r� cruce nu exist� iertare de p�cate, nu exist� salvare de atacul de moarte al puterii 
du�mane. El a venit »s�-�i dea via�a r�scump�rare pentru mul�i«. Trimiterea Lui include jertfa. 
De aceea în spatele ieslei din Betleem lumineaz� deja crucea de pe Golgota. 
 
   Dac� ne întreb�m, care este adev�rata valoare a s�rb�torii Na�terii Domnului, atunci cuvântul 
din 1 Timotei 1, 15 ne d� r�spunsul: »Adev�rat �i cu totul vrednic de primit este cuvântul , care 

zice: „Hristos Isus a venit în lume ca s� mântuiasc� pe cei p�c�to�i.”« Observ�m noi, c� aici 
este vorba de problema noastr� central� �i f�r� nicio excep�ie a fiec�ruia dintre noi, da, �i a ta 
personal? Dac� pui la îndoial� sensul �i valoarea lucr�rii Sale, atunci Dumnezeu î�i spune deja 
acum prin Cuvântul S�u, c� Fiul S�u merit� s� fie primit. �i de tine! 
 



   Cadourile care se fac de cr�ciun trebuie primite, abia atunci sunt proprietatea noastr�. 
Aceasta este valabil în mod deosebit cu privire la Cadoul pe care Dumnezeu ni-L ofer� în 
persoana Fiului S�u. Dumnezeu va deveni cândva Judec�torul acelora care refuz� acest Cadou. 
Mesajul biblic este acum marea �ans� pentru to�i cei care nu apar�in Domnului Isus, s� fac� 
asemenea p�storilor, s� mearg� imediat la El. Nu este suficient s� r�mâi la ieslea din Betleem. 
Drumul trebuie continuat pân� la crucea de pe Golgota, unde a murit El. Mul�i Îi cunosc Numele 
�i se numesc cre�tini, mul�i serbeaz� na�terea Lui cu lumini str�lucitoare �i cadouri, mul�i posed� 
o Biblie, scrisoarea lui Dumnezeu, în care Dumnezeu Tat�l Î�i descopere inima – dar cine Îi 
deschide inima? Cine a primit cadoul Lui, pe Fiul S�u, are iertarea p�catelor, via�a ve�nic�, 
adev�rata bucurie �i pace. Ai �i tu aceasta? »Mul�umiri fie aduse lui Dumnezeu pentru Darul S�u 

nespus de mare!« 


