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oferi cadouri celor
dragi cu ocazia zilei
lor de naºtere este o
practicã comunã, nu-i aºa?
Cu siguranþã cã nu ar fi însã deloc
normal ca de ziua ta, când se întâlnesc
prietenii tãi ºi cei dragi, unii cu
ceilalþi, sã înceapã sã-ºi facã unii
altora cadouri, cã doar... este ziua ta!
Cum ne-am simþi oare, oricare dintre
noi, într-o asemenea situaþie? Poate,
dezamãgiþi.
Cum se face totuºi, cã atunci când
celebrãm sãrbãtoarea Naºterii
Domnului Isus (cunoscutã ºi transmisã
la noi ca sãrbãtoarea „Crãciunului”),
oamenii practicã obiceiul de a-ºi face
cadouri unii altora? Nu ar fi mult mai
corect, ca la aceastã sãrbãtoare, sã
facem fiecare un cadou Domnului?
Doar El este sãrbãtoritul! E sãrbãtoarea naºterii Lui! Cred cã rãspunsul
este evident, DA! Atunci haideþi sã-I
facem Lui un cadou cu aceastã ocazie!
Ce anume L-ar bucura mai mult pe
Cel sãrbãtorit?
Dacã ar fi sã facem o listã cu
câteva lucruri care eventual ar fi
potrivite ca ºi cadou pentru Isus, de
ziua Sa, ce crezi cã ar fi de aºteptat sã
se gãseascã pe o asemenea listã? Ei
bine, chiar dacã ar fi sã te surprindã,
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eu cred cã un lucru care L-ar bucura
foarte mult pe El, iar eu l-aº aºeza
undeva în faþã pe listã, ar fi pur si
simplu, UCENICI! Da, cred cã s-ar
bucura nespus de mult sã primeascã
ucenici. Un ucenic al Lui este un învãþãcel care aderã la învãþãturile Lui ºi
vrea sã le urmeze întocmai. De ce cred
cã s-ar bucura El de aºa ceva?
În ultimele Sale cuvinte înainte
de a pãrãsi aceastã lume ºi de a se înãlþa la Tatãl, Isus ne-a spus cã aceasta
este ceea ce de fapt doreºte El: „Duceþi-vã ºi faceþi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatãlui, ºi
alFiuluiºialSfântuluiDuh...”(Matei28:19)
Ucenicii sunt acei oameni care
renunþã la prioritãþile lor ºi Îl urmeazã
pe Isus, prioritãþile Lui, devenind
astfel ºi prioritãþile lor! „Pe când trecea
pe lângã marea Galileii, Isus a vãzut
doi fraþi: pe Simon, zis Petru, ºi pe
fratele sãu Andrei, care aruncau o
mreajã în mare; cãci erau pescari. El
le-a zis: „Veniþi dupã Mine, ºi vã voi
face pescari de oameni.” Îndatã ei au
lãsat mrejele, ºi au mers dupã El. De
acolo a mers mai departe, ºi a vãzut
pe alþi doi fraþi: pe Iacov, fiul lui
Zebedei, ºi pe Ioan, fratele lui, care
erau într-o corabie cu tatãl lor
Zebedei, ºi îºi cârpeau mrejele. El i-a

chemat. ªi îndatã, ei au lãsat corabia
ºi pe tatãl lor, ºi au mers dupã El.”
(Matei 4:18-22)
Acesta este rãspunsul unui ucenic
la chemarea lui Isus Hristos! Problema este însã cã prea mulþi dintre cei
chemaþi considerã cã a rãspunde afirmativ la chemarea Lui este ceva
neconfortabil. Isus însã ne cheamã sã
facem unele alegeri extreme: „Apoi a
zis tuturor: „Dacã voieºte cineva sã
vinã dupã Mine, sã se lepede de sine,
sã-ºi ia crucea în fiecare zi, ºi sã Mã
urmeze” (Luca 9:23).
Cei care în mod fizic îºi luau
crucea în zilele lui Isus erau cei
condamnaþi la moarte, oamenii care
mergeau spre locul execuþiei. Aºa
înþelege Domnul chemarea noastrã!
Aºa a înþeles ºi Pavel care a spus: „Nu
ºtiþi cã toþi câþi am fost botezaþi în
Isus Hristos, am fost botezaþi în
moartea Lui? Noi deci, prin botezul
în moartea Lui, am fost îngropaþi
împreunã cu El, pentru ca, dupã cum
Hristos a înviat din morþi, prin slava
Tatãlui, tot aºa ºi noi sã trãim o viaþã
nouã.” (Rom. 6:3-4); „Am fost
rãstignit împreunã cu Hristos, ºi
trãiesc... dar nu mai trãiesc eu, ci Hristos
trãieºte în mine.” (Galateni 2:20)
Deºi ºtia cã are la dispoziþie doar

