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Catastrofa primar� 
 
   În lumea noastr� bântuie mereu catastrofe: prin 
Tsunami din decembrie 2004 au murit aproximativ 
160.000 de oameni, scufundarea vaporului Titanic a cost 
via�a a 1.522 de oameni, al doilea r�zboi mondial a l�sat 
în urma lui 50 de milioane de mor�i. Catastrofa primar� a 
fost îns� c�derea în p�cat din gr�dina Eden. Ea este cauza 
tuturor celorlalte catastrofe care s-au ab�tut asupra 
p�mântului. P�catul a dus la desp�r�irea omului de 
Dumnezeu. F�r� Dumnezeu omul ajunge în vârtejul 
pierz�rii ve�nice. Dac� Dumnezeu ar permite ca un singur 
p�cat s� intre în cer, atunci suferin�a �i moartea ar 
p�trunde acolo, dar Dumnezeu nu vrea aceasta. 
 
   Pe Dumnezeu Îl doare inima, c� oameni pe care i-a 
creat �i pe care îi iube�te, s-au dep�rtat de El. Prin aceasta 
au achizi�ionat moartea. Vai, cât este de îngrozitor! Un 
proverb spune: „Moartea n-are leac”. Nici chiar o plant� 
din gr�dina Eden nu poate servi ca leac împotriva mor�ii! 
Dar probabil are Dumnezeu un leac!? 
 

Remediul lui Dumnezeu – El a trimis pe Fiul S�u 
 
   Dumnezeu a avut deja în gr�dina Eden un plan de 
salvare �i l-a f�cut cunoscut imediat dup� c�derea în p�cat 
– chiar dac� a fost foarte cifrat: »Vr�jm��ie voi pune între 
tine �i femeie, între s�mân�a ta �i s�mân�a ei. Aceasta î�i 
va zdrobi capul, �i tu îi vei zdrobi c�lcâiul« (Geneza 3, 
15). Într-o mul�ime de profe�ii se face aluzie la Salvatorul 
care va veni, ca de exemplu: 
• »O stea r�sare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridic� 
din Israel« (Numeri 24, 17). 
• »�i tu, Betleeme Efrata, m�car c� e�ti prea mic între 
cet��ile de c�petenie ale lui Iuda, totu�i din tine Îmi va ie�i 
Cel ce va st�pâni peste Israel, �i a c�rui obâr�ie se suie 
pân� în vremuri str�vechi, pân� în zilele ve�niciei« (Mica 
5, 2). 
 
   Ultima în�tiin�are cu privire la venirea Salvatorului a 
f�cut-o un înger, când a f�cut cunoscut lui Iosif na�terea 

�i numele Copilului ceresc: »Maria, nevasta ta, ... va na�te 
un Fiu, �i-I vei pune numele Isus, pentru c� El va mântui 
pe poporul Lui de p�catele sale« (Matei 1, 20-21). 
 
   Pe parcursul istoriei au ap�rut mul�i oameni pe scena 
lumii, care �i-au f�cut un nume între oameni: împ�ra�i �i 
regi, poe�i �i filozofi, guru �i vr�jitori, buni �i r�i. Dar 
lumea nu a v�zut niciodat� un dumnezeu – pân� când a 
venit cr�ciunul. Copilul din iesle nu este un dumnezeu a�a 
cum �i l-au imaginat grecii pe Olimp, sau germanii în 
Walhall. El este singurul care putea spune: Eu sunt 
Creatorul, prin care au fost f�cute toate (Ioan 1, 1-3); »Eu 
sunt Adev�rul« (Ioan 14, 6), »Eu sunt P�storul cel bun« 
(Ioan 10, 11), »Eu sunt u�a« (spre cer) (Ioan 10, 7). 
 
   Pe ce drum a mers El în lume? A venit El cu surle �i 
trompete sau cu zgomotul puternic ca de tunet? A venit El 
cu o�tirile cere�ti? Nu! Dumnezeu a ales o fecioar� din 
Israel – pe Maria -, care a g�sit har înaintea Lui, ca s� 
aduc� pe lume pe Fiul lui Dumnezeu. Prin aceasta a 
surprins �i pe iudei, care, de exemplu, aveau în urechile 
lor urm�toarele cuvinte profetice: »Iat� c� Împ�ratul t�u 
vine la tine« (Zaharia 9, 9), sau »El va nimici toate 
împ�r��iile« (Daniel 2, 44). De aceea ei nu a�teptau un 
Copil în iesle, ci un Împ�rat! Acesta trebuia s� apar� 
împuternicit cu toat� autoritatea �i s� alunge pe romani 
din Israel, s�-�i instaureze re�edin�a în Ierusalim �i s� 
numeasc� pe marii preo�i �i pe c�rturari ca mini�tri. 
 
   Dar Isus nu a venit a�a, �i de aceea iudeii L-au respins. 
Au trecut cu vederea acele locuri din Scriptur�, care 
spuneau c� El trebuia s� vin� mai întâi ca Copil: »C�ci un 
Copil ni S-a n�scut, un Fiu ni S-a dat« (Isaia 9, 6). De 
Acesta depinde dac� noi vom petrece ve�nicia în cer sau 
în iad. Acest Mesia se caracterizeaz� prin ini�ialele ICC: 
 
• Ieslea (acest I simbolizeaz� venirea lui Isus în lume) 
• Crucea (litera C simbolizeaz�  mântuirea noastr�, 
înf�pit� de Isus la cruce) 
• Cununa (acest al doilea C simbolizeaz� cununa lui Isus, 
pe care o va avea la revenirea Sa ca Împ�rat) 
 

   Nu exist� cruce f�r� iesle! Nu exist� cunun� f�r� cruce! 
F�r� iesle �i f�r� cruce nu exist� cer pentru noi! De aceea 
a trebuit mai întâi s� aib� loc cr�ciunul! 
 

Ce sup�r� la cruce? 
 
   Criticii credin�ei cre�tine pun mereu întrebarea: De ce 
aceast� moarte brutal� pe cruce? În credin�a voastr� totul 
se învârte în jurul unui instrument de execu�ie. Nu putea 
Dumnezeu s� aleag� un drum mai blând, ca s� refac� 
leg�turile cu noi oamenii? De ce drumul împ�c�rii a fost 
pavat cu moarte, durere, lacrimi �i triste�e? Nu ar fi putut 
s� fie mai pl�cut, mai estetic �i mai cu stil? Nu putea 
Dumnezeu s� închid� un ochi la toate sl�biciunile 
noastre? 
 
   To�i ace�ti „de ce” sunt gre�i�i, c�ci ei bagatelizeaz� 
p�catul. �i aceasta mi se pare mie a fi boala timpului 
nostru. Numai la cruce putem citi ceea ce nu g�sim în nici 
o carte a filozofilor �i gânditorilor: 
 
• Crucea ne arat� ce pr�pastie adânc� a creat p�catul între 
Dumnezeu �i om. Adâncimea este a�a de mare, c� iadul 
este conseci�a acestui fapt (Matei 5, 29). 
• Crucea ne red� o prezentare realistic� a faptului cât de 
mult S-a apropiat Dumnezeu în dragostea Sa de noi, �i 
anume, a�a de mult c� prin d�ruirea Fiului S�u Isus, a rupt 
de la inima Lui ce avea cel mai drag. 
• Crucea lui Isus este cea mai mare coborâre a lui 
Dumnezeu. Creatorul universului �i al vie�ii se las� 
executat asemenea unui f�c�tor de rele. Ce pre� mare 
pentru p�cat! Dar prin aceasta Isus poate invita pe fiecare 
p�c�tos s� vin� la El: »Pe cel ce vine la Mine nu-l voi 
izgoni afar�« (Ioan 6, 37). Dar exist� �i cealalt� 
alternativ�: cine nu vine, acela este pierdut – �i este chiar 
ve�nic pierdut! 
• Crucea pune cap�t tuturor lucr�rilor de r�scump�rare 
f�cute de oameni. De aceea putea Isus s� vesteasc� 
categoric: »Nimeni nu vine la Tat�l decât prin Mine!« 
(Ioan 14, 6). Toate religiile sunt în fa�a crucii numai o 
str�lucitoare fata morgana în pustia unei omeniri pierdute. 
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   Vestea de cr�ciun este împreun� cu vestea crucii o veste 
minunat� de mântuire: »Fiindc� Fiul Omului a venit s� 
mântuiasc� ce era pierdut« (Matei 18, 11). 
 

El vine iar 
 
   Isus va veni a doua oar� în aceast� lume. Atunci îns� nu 
va mai veni ca copil în iesle, ci ca Împ�rat, ca Judec�tor �i 
St�pânitorul lumii. În Evanghelia dup� Matei 24, 30 El a 
profe�it foarte clar acest eveniment: »Atunci se va ar�ta în 
cer semnul Fiului Omului, toate semin�iile p�mântului se 
vor boci, �i vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii 
cerului cu putere �i cu o mare slav�.« 
 
   Ce motiv de bucurie! Creatorul lumii apare! Salvatorul 
lumii vine! De ce st� scris în text: »toate semin�iile 
p�mântului se vor boci«? De ce strig� ei: „C�de�i peste 
noi, �i ascunde�i-ne de Fa�a Celui ce �ade pe scaunul de 
domnie �i de mânia Mielului« (Apocalipsa 6, 16)? Mul�i 
au auzit în timpul vie�ii lor de necesitatea de a se hot�rî 
pentru Isus, dar au zis „nu”! Acum ei sunt pierdu�i �i nu 
mai pot revizui nimic. Este absolut prea târziu. De aceea 
ei strig� �i url�. 
 
   Cei mai mul�i oameni merg pe drumuri pe care Isus nu 
Se întâlne�te. Inventivitatea este mare. A�a spunea, de 
exemplu, artista american� Shirley MacLaine, care tr�ia 
împreun� cu câinele ei pe un ranch: „Câinele meu Terry 
este Dumnezeul meu care m� înso�e�te – el este 
reîncarnarea zeului egiptean Anubis, care are chipul unui 
câine. Poate p�rea ciudat, dar Terry �i eu am tr�it 
împreun� în vechiul Egipt. El este un dumnezeu animal �i 
eu sunt o prin�es�. Via�a ne-a adus acum din nou 
împreun�.« 
 
Isus va reveni în chip vizibil: »Iat� c� El vine pe nori. �i 
orice ochi Îl va vedea; �i cei ce L-au str�puns. �i toate 
semin�iile p�mântului se vor boci din pricina Lui« scrie 
Ioan în Apocalipsa 1, 7. Când primul om - N. Armstrong -
a pus piciorul pe lun� la 20 iulie 1969, 500 de milioane de 
oameni au urm�rit evenimentul la televizor. Lady Diana a 
murit într-un accident de ma�in�. Când la 6 septembrie 
1997 în Londra a avut loc cea mai mare înmormântare a 
tuturor timpurilor, 2,5 miliarde de oameni au privit 

ceremonia la televizor – 40 de procente din popula�ia 
lumii! De aceea ea a fost prima „înmormântare global�”. 
 
   Dar pentru venirea lui Isus nu va fi necesar� nici o 
camer� de luat vederi. To�i oamenii p�mântului vor tr�i 
„live” acest cel mai mare eveniment. Isus va fi v�zut de 
to�i. Aceasta este valabil nu numai pentru popula�ia lumii 
care va tr�i în timpul acela, ci pentru toate genera�iile din 
istoria omenirii. �i to�i cititorii acestui articol vor fi de 
fa��. O singur� întrebare va fi atunci la ordinea zilei: c�rei 
grupe apar�in eu? Apar�in cetei celor mântui�i sau apar�in 
cetei celor pierdu�i? 
 
Isus va reveni deodat�: »C�ci, cum iese fulgerul de la 
r�s�rit �i se vede pân� la apus, a�a va fi �i venirea Fiului 
Omului« (Matei 24, 27). Într-o clip� va putea fi v�zut pe 
toat� suprafa�a p�mântului. La ce moment din zi va avea 
loc aceasta? R�spunsul îl g�sim în Luca 17, 34: »V� spun 
c�, în noaptea aceea, doi in�i vor fi în acela�i pat, unul va 
fi luat �i altul va fi l�sat.« Deci noaptea!? Dou� versete 
mai departe se spune îns�: »Doi b�rba�i vor fi la câmp 
(=deci, ziua!); unul va fi luat �i altul va fi l�sat.« Nu-mi 
este cunoscut dac� Columbus a cunoscut aceste texte. Ar 
fi putut s� trag� urm�toarea concluzie din ele: dac� 
revenirea va avea loc într-o clip�, �i Biblia descrie atât o 
situa�ie de noapte cât �i una de ziu�, atunci aceasta nu este 
posibil decât pe o sfer�. 
 
   Aceste dou� versete mai arat� ceva foarte important. La 
revenire va avea loc separarea omenirii: se va face 
diferen�iere între cei primi�i �i cei respin�i.  Prin aceasta 
se face referire la problema propriu-zis� a omenirii. O 
singur� întrebare este valabil�: apar�in eu celor mântui�i, 
sau apar�in celor pierdu�i? 
 

Este deja totul hot�rât? 
 
   Dumnezeu a creat pe to�i oamenii ca personalit��i care 
dispun de voin�� liber�. Aceasta ne deosebe�te total de 
animale. Voin�a liber� permite totul – s� ne dep�rt�m de 
Dumnezeu, sau s� ne apropiem de El. Dumnezeu a f�cut 
totul în Hristos, ca s� ne arate drumul care duce în 
Împ�r��ia cerurilor. �i cu toate acestea Biblia vorbe�te 
foarte pregnant �i aten�ioneaz� c� nu to�i vor merge pe 

drumul mântuirii. Ce ar putea Dumnezeu s� fac�? Dac� 
ne-ar lua libertatea voin�ei, atunci ne-ar r�pi 
personalitatea; am deveni ma�ini, marionete sau robo�i, 
care ac�ioneaz� conform program�rii lor. Voin�a este îns� 
o parte component� important� a personalit��ii, atât cu 
privire la via�a de aici, cât �i la via�a de dincolo. De 
alegerea pe care  o facem depinde �i locul unde ne vom 
afla în ve�nicie. 
 
   Ne-am preg�tit pentru aceast� zi care va veni? În pilda 
celor zece fecioare, Domnul Isus ne aten�ioneaz� cu 
privire la preg�tire. Ne face s� ne gândim: toate cele zece 
fecioare au fost „credincioase”, ele credeau cu t�rie c�: 
nunta va avea loc! Cu toate acestea nu toate s-au 
comportat corespunz�tor convingerii lor. Numai cinci au 
ajuns la �int�. Celor care nu au fost gata, Isus le-a zis: »Nu 
v� cunosc!« (Matei 25, 12). Prin aceasta au pierdut 
ve�nicia toat�. A fost, a�a cum a spus cândva Heinrich 
Kemner: „Po�i ajunge în iad nef�când nimic!” De la 
Hermann Bezzel vine aten�ionarea insistent�: „Po�i freca 
b�ncile bisericii �i cu toate acestea s� mergi la pierzare.” 
„Credincio�ii” care confirm� faptele, dar care nu le aplic� 
în via�a proprie, pun via�a ve�nic� în joc. 
 

Toate cele trei sau niciuna 
 
   Sunt mul�i care în fiecare an s�rb�toresc la cr�ciun pe 
copilul Isus n�scut în iesle. Deseori se r�mâne numai la 
aceasta. Dar cele trei litere ICC nu se pot desp�r�i. Lui 
Isus îi apar�ine ieslea, pentru întruparea Lui, crucea 
suferin�elor Lui înso�it� de biruin�a învierii, dar �i cununa 
Împ�r��iei Sale, care va fi v�zut� de to�i la revenirea Lui. 
Acesta a fost de la început planul de mântuire al lui 
Dumnezeu împotriva catastrofei primare a acestei lumi. 
Ultima catastrof�, de care omenirea va avea parte, este 
iadul. Din p�cate ea va costa via�a mult mai multor 
oameni, decât în toate catastrofele istoriei, �i aceast� 
moarte dureaz� ve�nic! Dar la cr�ciun, �i nu numai atunci, 
Dumnezeu ne întreab� personal dac� vrem s� primim 
cadoul „Iesle, cruce �i cunun�”. Spune, Da!, �i 
pecetluie�te-o prin rug�ciune! 
 
Prof. Dr. Werner Gitt 


