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Editorial. Întruparea Domnului Isus

„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !                     I SAMUEL 25 : 6

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

PSALMII 
CARTEA A PATRA

Psalmul 93
1 Domnul împărăţeşte 
îmbrăcat cu măreţie ;

Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere :
de aceea lumea este tare şi nu se clatină.

2 Scaunul Tău de domnie 
este aşezat din vremuri străvechi ; 

Tu eşti din veşnicie !
3 Râurile vuiesc, Doamne,

râurile vuiesc tare,
râurile se umflă cu putere.

4 Dar mai puternic 
decât vuietul apelor mari

şi mai puternic decât vuietul valurilor
năprasnice ale mării

este Domnul în locurile cereşti.
5 Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate ;

sfinţenia este podoaba Casei Tale,
Doamne, pentru tot timpul 

cât vor ţine vremurile.

 ÎNTRUPAREA DOMNULUI ISUS

„18 Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa
: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif ;
şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea

s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.

„După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod,
iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat : 

„Unde  este  Împăratul  de  curând  născut  al  iudeilor  ?  Fiindcă  I-am văzut
steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”

Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult ; şi tot Ierusalimul
s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii
norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.

„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei,  „căci iată ce a fost scris prin
prorocul : „Şi  tu, Betleeme, ţara lui  Iuda,  nu eşti  nicidecum cea mai neînsemnată
dintre  căpeteniile  lui  Iuda;  căci  din  tine  va  ieşi  o  Căpetenie,  care  va  fi  Păstorul
poporului Meu Israel.” 

Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în
care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis : 

„Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc : şi, când Îl veţi găsi,
daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.” 

După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o
văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului
unde era Pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 

Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa
la pământ şi I s-au închinat ; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri : aur,
tămâie şi smirnă.

În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-
au întors în ţara lor pe un alt drum”. [EVANGHELIA DUPĂ MATEI 2 : 1 - 12]
                                                                                                             [Continuarea pe pagina 2]

19 Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit
şi nu voia s-o facă de ruşine 

înaintea lumii ; de aceea şi-a pus de gând
s-o lase pe ascuns.

20 Dar, pe când se gândea el la aceste
lucruri, i s-a arătat în vis un înger al

Domnului şi i-a zis : 
„Iosife, fiul lui David, 

nu te teme să iei la tine pe Maria, 
nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea 

este de la Duhul Sfânt.
21 Ea va naşte un Fiu, 

şi-I vei pune numele Isus, 
pentru că El va mântui pe poporul Lui 

de păcatele sale.”
22 Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca

să se împlinească ce vestise Domnul 
prin prorocul care zice : 

23 „Iată, fecioara va fi însărcinată, 
va naşte un Fiu, 

şi-I vor pune numele Emanuel” care,
tălmăcit, înseamnă : 

„Dumnezeu este cu noi.”
24 Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut
cum îi poruncise îngerul Domnului ; şi a

luat la el pe nevasta sa. 
25 Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a

născut un Fiu. 
Şi el I-a pus numele Isus”.

[EVANGHELIA DUPĂ MATEI 1 : 18 - 25]



                

        
           

[Continuarea de pe pagina 1]
Să  observăm  trei  categorii  de

oameni care  au  fost  contemporani  cu
Domnul  Isus  ...  oare  mai  sunt  și  azi
oameni asemănători  cu ei  ?  1.  Magii,  2.
împăratul  Irod și  3.  cunoscătorii
Cuvântului Lui Dumnezeu.

1. Magii 
Dacă este să socotim că au plecat

de acasă foarte repede după data în care au
observat apariția stelei (a se vedea Matei 2
:  7  și  16),  am  înțelege  că  au  călătorit
aproximativ doi ani pentru a I Se închina
aparent doar unui copil mic. 

Despre EL știau că va fi Împărat și
au gândit logic că trebuie să fie un copil al
împăratului de atunci. 

De aceea au și mers la palatul lui
Irod pentru a-și prezenta omagiile. 

Dar  au  fost  surprinși  să  constate
că  acolo  nu  era  niciun  copil  mic  și  nu
numai atât, dar cei de acolo nu știau nimic
despre nașterea Celui pentru care ei s-au
deplasat o distanță atât de mare.

Probabil că au fost foarte încurcați
dar au plecat de la palatul în care nu au
fost  deloc  bine  primiți.  De  ce  facem
această afirmație ? Când au ieșit din palat
era noaptea (deoarece scrie clar  că ei au
putut să vadă steaua). 

Dar  în  Orient  poate  mai  mult
decât  în  vest,  era  o  regulă  elementară  a
ospitalității  :  să-i  găzduiești  pe  astfel  de
oameni  ...  chiar  dacă  nu  ar  fi  fost  de
departe  și  chiar  dacă  ar  fi  fost  doar  în
trecere când noaptea i-a prins pe drum (și
avem  astfel  de  exemple  în  Vechiul
Testament). 

Dar magii nu au fost deranjați de-
o  astfel  de  atitudine  de  respingere,  de
nepăsare  ci  au  plecat  mai  departe  și  au
reușit  ce și-au propus :  Să I Se închine
Domnului Isus. Irod și ceilalți nu au mers
nici măcar cei aproximativ doisprezece km

(cât era distanța dintre Ierusalim și Betleem).
Magii pot fi caracterizați folosind cuvântul :
sacrificiu.

2. Împăratul Irod
Nu  cunoștea  ce  scria  în  Cuvântul

Lui  Dumnezeu despre  Mesia  și  nici  nu  l-a
interesat  să-l  aplice  în  modul  dorit  de
Dumnezeu. Era genul de om care are numai
servitori. Pentru acest fel de om, toți cei din
jurul  lui  trebuie  să  se  dedice  împlinirii
ordinelor  lui.  Irod poate  fi  caracterizat
folosind cuvântul nepăsare.

3.  Preoții  cei  mai  de  seamă  și
cărturarii  ... Despre ei vom spune că pot fi
caracterizați  tot  printr-un  singur  cuvânt  :
dezinteres. Eu cu cine mă asemăn ?

ÎNTÂMPLĂRI CU TÂLC
Mărunțișuri

O doamnă în vârstă se hotărâse să facă
o scurtă călătorie cu trenul pentru a admira o
regiune  pe  care  nu  o  cunoştea  şi  a  cărei
frumuseţe fusese mult lăudată. 

Ea gusta mai dinainte această plăcere.
Suită în vagon, căută un loc bun, iar după ce l-
a  găsit,  şi-a  aranjat  cu  grijă  bagajele.  Şi-a
agăţat mantoul, a aranjat perdelele. Când totul
era în ordine, satisfăcută, gândi că era timpul,
în sfârşit, să se aşeze şi să admire peisajul.

Dar iată că trenul îşi încetini mersul şi
curând  auzi  numele  gării  unde  trebuia  să
coboare. „Oh, gândi ea, dacă aş fi ştiut că se
ajunge  aşa  de  repede,  nu  mi-aş  fi  pierdut
timpul  cu  aceste  mărunţişuri  fără
importanţă !” Câţi dintre noi, la sfârşitul unui
an,  la  capătul  unei  vieţi,  ar  putea  să  spună :
„Dacă aş fi ştiut că timpul trece atât de repede,
nu  l-aş  fi  pierdut  ocupându-mă  cu  atâtea
lucruri uşuratice”. Fericiţi sunt aceia care n-au
nevoie să mai adauge : 

„Şi  am  neglijat  singura  chestiune
importantă,  aceea  care  trebuia  s-o  pun  în
rânduială în timpul călătoriei de pe pământ”.
Această  chestiune  tu  o  cunoşti,  este  cea  a
păcatelor tale. Le-ai adus la Domnul Isus şi L-
ai primit pe El ca pe Mântuitorul tău ? Sau le ai
încă asupra ta şi gândeşti să te arăţi în faţa lui
Dumnezeu cu ele.    [Preluare din cartea : Isus m-a răscumpărat]

Sub  numele  soldatului  au  fost
scrise  şi  următoarele  cuvinte  :  A  murit
pentru mine.

Este  UNUL,  despre  care,  ca  şi
despre soldatul de mai sus, putem spune :
„A murit pentru mine !” 

Este vorba de Acela care şi-a dat
viaţa Sa pentru lumea întreagă, pentru noi,
nu pe un câmp de bătaie, ci pe o cruce pe
care a fost răstignit ca un răufăcător. 

Nu  pentru  a  ne  scăpa  de  vreo
înrolare  la  oaste  ci  pentru a  ne scăpa  de
blestemul  păcatului,  de  osânda  veşnică.

Este  Isus  Cristos,  Fiul  lui
Dumnezeu, despre care Scriptura zice ca a
fost  :  „străpuns  pentru  păcatele  noastre,
zdrobit  pentru  fărădelegile  noastre.
Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste
El,  şi  prin rănile  Lui  Suntem tămăduiţi”.
(Isaia 53 : 5) 

Isus s-a dat de bunăvoie să moară
ca înlocuitor pentru noi şi  aceasta înainte
ca  noi  să  ne  fi  exprimat  dorinţa.  Isus  a
oferit  şi  Dumnezeu  a  primit  această
înlocuire, şi El, nevinovatul, Isus, a murit
pentru păcătoşi.     [Preluare din cartea : Isus m-a răscumpărat]

CUM POT FI MÂNTUIT ?
1. Nu există om fără păcat : „Căci toţi au
păcătuit şi  sunt  lipsiţi  de  slava  lui
Dumnezeu”. [Romani 3 : 23] 
2.  Pentru un singur păcat, omul este / va
fi  condamnat :  „Fiindcă plata păcatului
este moartea ...”. 
3.  Mântuirea  este  posibilă  numai  prin
Isus :  „  ...  darul  fără  plată  al  lui
Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în  Isus
Hristos, Domnul nostru”. [Romani 6 : 23]

„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa
mea !”

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 

pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţa veşnică”. 

[EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16]

ÎNLOCUITORUL DE BUNĂVOIE
„Cristos  ne-a  răscumpărat  din

blestemul  Legii,  făcându-Se  blestem
pentru  noi.”  (Galateni  3  :  13)

Un vizitator, care se plimba într-o
zi într-un cimitir, observă pe un om, care
era  ocupat  cu  sădirea  unor  flori  pe  un
mormânt.  Săditorul  de  flori  fu  întrebat  :

„Este fiul dumitale care e îngropat
aici ?” „Nu”, răspunse omul.

„Este  poate  fratele  dumitale  sau
vreo  rudă  a  dumitale  ?”  „Nu  !  Nu  !”

După  ce  lăsase  o  scândurică  pe
care o ţinuse în mâna, omul răspunse : „Ei
bine,  îţi  voi  istorisi  povestea  acestui
mormânt : „Când izbucni războiul, am fost
chemat  şi  eu  la  mobilizare.  Eram sărac,
aveam o soţie bolnavă şi şapte copii. 

Cu toate acestea m-am văzut silit
să-i părăsesc, deoarece nu aveam bani să
plătesc  un  înlocuitor,  aşa  cum  mi-ar  fi
îngăduit pe atunci legea. 

Mă  pregăteam  deci  de  plecare,
părăsind familia pentru a merge la război
contra inamicului. În preziua plecării, veni
la mine un tânăr, pe care-l cunoşteam şi
îmi zise : 

„Dumneata  ai  o  familie
numeroasă,  eu  sunt  singur.  Voi  pleca  în
locul  dumitale”.  Şi  plecă  în  adevăr  în
locul meu. Într-o luptă crâncenă fu rănit şi
fu adus la spital. 

După  lungi  suferinţe  muri  şi  fu
îngropat aici. De atunci doream arzător să
văd mormântul său. 

În  vederea  acestui  scop  am
economisit atâţia bani cât am putut şi ieri
am  sosit.  Abia  astăzi  am  reuşit  să
descopăr  locul  unde  se  odihneşte.”

În  timp  ce  omul  istorisea  aceste
lucruri ochii i se umplură de lacrimi. 

Luă scândurica pe care o lăsase jos
şi  o  înfipse  în  pământ,  la  căpătâiul
mormântului. 


