Editorial

Sãrbãtoarea
Întrupãrii Domnului

Î

n fiecare an, la 25 Decembrie, creºtinii
sãrbãtoresc naºterea Domnului Isus
Hristos.
Când cosmonauþii americani au pus piciorul
pe lunã, preºedintele Americii a spus cã acesta
este cel mai mare eveniment din istoria omenirii.
Ulterior, evanghelistul Billy Graham a spus cã
cel mai mare eveniment din istoria omenirii este
naºterea Fiului lui Dumnezeu din fecioarã,
Întruparea Domnului pentru mântuirea noastrã.
Apostolul Pavel scria galatenilor: „La
împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul
Sãu …” (Gal. 4.4). „El (Isus Hristos), mãcar cã
avea chipul lui Dumnezeu, ...S-a dezbrãcat de
Sine Însuºi ºi a luat chip de rob, fãcându-Se
asemenea oamenilor” (Filip. 2.6-7). Marile
evenimente consemnate în Evanghelii se
petrec în plinãtatea timpului. Când s-a
împlinit vremea, Maria L-a nãscut pe Isus.
Scopul Întrupãrii Domnului a fost
mântuirea noastrã, o mântuire pe care trebuie
s-o dorim ºi sã avem parte de ea prin credinþã
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ºi har. Toþi sunt chemaþi, dar nu toþi îl primesc ca Domn.
A venit la ai Sãi ºi ai Sãi nu L-au primit. Iar astãzi, mulþi
sãrbãtoresc Crãciunul cu un Isus de hârtie.
Adevãratul Isus lipseºte!
Într-un oraº din Occident, cu ocazia întâlnirii unor prieteni
s-a discutat ºi despre Sãrbãtoarea Crãciunului. „Eu am renunþat
de mult sã mai prãznuiesc aceastã sãrbãtoare ºi oare cum am
mai putea vorbi despre dragostea lui Dumnezeu într-o lume
plinã de urã ºi de acte teroriste?” a zis unul dintre meseni. Un
altul a spus: „Noi mai þinem Crãciunul doar de dragul copiilor
noºtri!”.
Umblând dupã cumpãrãturi, petrecând zile întregi în
bucãtãrie pentru pregãtirea de mâncãruri mai deosebite ºi
deserturi, cãutând cadouri scumpe pentru familie ºi prieteni,
uitãm de Sãrbãtoarea propriu-zisã, de Cel Sãrbãtorit.
Un copil era împreunã cu mama ºi bunica într-un mare
magazin, alegând mãrfuri pentru sãrbãtori. Un vânzãtor le
prezenta tot felul de jucãrii ºi podoabe. Deodatã copilul a ridicat
ochii ºi a întrebat pe vânzãtor: „Dar unde este Copilul Isus?”
O întrebare bunã pentru cei ce sãrbãtoresc cu atâta fast
Crãciunul ºi nu se gândesc deloc la Naºterea Domnului, la
viaþa ºi lucrarea Sa. Dimpotrivã, la loc de cinste este „Moº
Crãciun”.
ªi noi, când ne aducem aminte de Întruparea Domnului chiar dacã nu este o sãrbãtoare biblicã ºi, dupã calculele
unora, ea nu a avut loc la 25 decembrie, o facem pentru a
putea vesti ºi cânta venirea Sa în lume, ocazie foarte potrivitã
pentru cei ce cunosc atât de puþin despre minunea de la Betleem.
Vestim cã Isus, Fiul lui Dumnezeu n-a rãmas în acel loc
care I se cuvenea, ci a ales sã ajungã în condiþia unei fiinþe
umane, în suferinþã, renunþând la locul Sãu ceresc pentru
noi.
Dorim ca amintirea Naºterii Domnului sã ne aducã bucurii
deosebite în bisericile ºi casele noastre, citind, ascultând ºi,
mai ales, împlinind Cuvântul Domnului, petrecând aceste zile
„slãvindu-L ºi lãudându-L pe Dumnezeu” (Luca 2.20) aºa
cum au fãcut odinioarã ºi pãstorii de la Betleem.
Cuvântul Adevãrului
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