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„Iosif s-a suit ºi el din
Galilea, din cetatea
Nazaret, ca sã se ducã
în Iudea, în cetatea lui
David, numitã
Betleem, pentru cã
era din casa ºi din
seminþia lui David, sã
se înscrie împreunã
cu Maria, logodnica
lui, care era
însãrcinatã.
Pe când erau ei acolo,
s-a împlinit vremea
când trebuia sã nascã
Maria. ªi a nãscut pe
Fiul ei cel întâinãscut, L-a înfãºat în
scutece ºi L-a culcat
într-o iesle, pentru cã
în casa de poposire nu
era loc pentru ei.”
Luca 2.4-7
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Cuvântul Adevãrului

venit pentru a ne
cuceri pentru cer
cu puterea dragostei Sale. Nu dorea sã fim acolo
prizonieri înfrânþi prin puterea
divinitãþii Sale, ci îndrãgostiþi de
farmecul iubirii Lui. ªi cum se cade
unei iubiri adevãrate, a venit modest
ºi neºtiut în mijlocul nostru. Nimic
nu spune mai limpede despre autenticitatea unei iubiri ca ºi modestia
ei. Venise sã ne cucereascã, ºi
pentru aceasta era nevoie de timp.
Vestea naºterii Sale, anunþatã
de profeþi, cu toate cã se gãseºte
destul de frecvent în paginile
Sfintelor Scripturi, pãstreazã totuºi
taina împlinirii acestei vremi. A
avut mai mult menirea sã înteþeascã aºteptarea, sã aprindã dorul
inimii întregii lumi dupã Mesia,
decât sã fixeze în timp, cu exactitatea matematicii dumnezeieºti,
acest epocal eveniment. Calculele
profetului Daniel, deºi exacte,
tãinuiesc, prin limbajul cifrat, anul
întrupãrii Sale, tocmai pentru
aceastã pãtrundere în lume a dumnezeirii Sale, tãcutã ºi neºtiutã de
multã lume.
A venit ca sã ne înþeleagã.
Venise ca orice fiinþã din lume,
sã pãtrundã pe porþile ei cu lacrimi.
Voia sã ne cunoascã în toate

detaliile existenþei, nemijlocit, aºa
cum un îndrãgostit îºi doreºte
asimilarea întregului trecut al
iubitei sale. Orice detaliu capãtã
importanþã extremã. O datã cu prezentul ºi jurãmântul viitorului
împreunã, cei doi trebuie sã-ºi
cunoascã ºi sã-ºi accepte trecutul.
Isus a venit ca sã trãiascã El Însuºi
istoria fiecãruia dintre noi.
A venit sã trãiascã copilãria
unui bãiat sãrac de la þarã.
Dumnezeu „S-a nãscut la sat”
pentru a cunoaºte lipsurile ºi
munca de timpuriu, pentru a
pãtrunde tainele naturii atât de
intim legate de viaþa satului, pentru a se încadra în aceastã celulã a
universului, care este satul.
Venise sã sufere alãturi de ai
sãi în timpul ocupaþiei romane, sã
plângã cu lacrimile noastre atunci
când pierderi irecuperabile ne
cutremurã fiinþa. Venise sã ne rabde
rãnile, sã ne ducã poverile, sã ne
simtã singurãtatea. Venise sã ardã
în dorurile noastre ale fiecãruia, sã
þinã piept ispitelor noastre; sã ne
ºtie fragilitatea inimii. Venise sã
ne încerce aripa visului atât de
vanitoasã în zboruri, dar vai, atât
de plãpândã la marile înãlþimi.
Venise sã ne cunoascã noroiul ºi
balastul sufletului ce ne þine legaþi

