Editorial

Vestea bunã

V

eºtile bune sunt o raritate în ziua de azi, ºi atunci când totuºi primeºti
o astfel de veste bunã, de obicei este legatã de un eveniment sau de
un fapt clar delimitat în timp ºi spaþiu - iar efectele produse de
acestea sunt de scurtã duratã.
Mai mult, din ce în ce mai des avem parte de aºa zise veºti bune, care însã nu
au acoperire, fiind menite numai sã producã destinatarilor confuzie sau o falsã
stare de mulþumire, nejustificatã, însã, de realitate.
În istoria omenirii a existat însã o veste bunã care de la început, de când a fost
adusã, cu mii de ani în urmã, ºi pânã în zilele noastre continuã sã fie la fel de
adevãratã ºi de actualã, producând efecte vizibile în cei care o aud ºi o primesc cu
bucurie. Despre ce este vorba?
Cu mai bine de 2000 de ani în urmã, pe câmpia de lângã Betleem, niºte
pãstori fãceau de strajã, noaptea, împrejurul turmei lor. Deodatã, întunericul nopþii
a fost înlãturat de o luminã strãlucitoare ºi o fiinþã nepãmânteanã, un înger al
Domnului s-a înfãþiºat înaintea lor. Cine nu s-ar fi înfricoºat, dacã ar fi fost în
locul lor? Însã mesagerul din cer era aducãtorul unei veºti bune pentru pãstori ºi
nu numai pentru ei, ci ºi pentru oricine din poporul evreu: Mântuitorul mult
aºteptat, Hristosul, s-a nãscut! O astfel de veste trebuia sã fie întãritã de ceva
supranatural ºi cine putea sã o facã mai bine decât un cor de îngeri care sã aducã
slavã lui Dumnezeu!? Dacã îngerii, care erau spectatori la împlinirea planului de
salvare al lui Dumnezeu pentru omenire Îi aduceau slavã, ce altceva puteau face
pãstorii, în calitate de beneficiari direcþi ai întrupãrii minunate a Domnului Isus
Hristos – dupã ce, mai întâi, verificaserã cã ceea ce li se vestise era adevãrat –,
decât sã-I dea slavã ºi sã-L laude pe Dumnezeu?!
Faptul cã L-au gãsit exact aºa cum le vestise îngerul - un prunc înfãºat în
scutece ºi culcat într-o iesle - nu i-a împiedicat sã vadã în El pe Mesia cel aºteptat
de întregul Israel, ºi despre care vestiserã prorocii din vechime: „De aceea Domnul
Însuºi vã va da un semn: Iatã, fecioara va rãmâne însãrcinatã, va naºte un fiu,
ºi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)” (Isaia 7.14).
Misiunea Lui nu a fost deloc uºoarã ºi a implicat dezbrãcarea de slava Sa
dumnezeiascã, asumarea naturii umane, cu toate limitãrile ei ºi, în final, sacrificiul
suprem – pe care L-a acceptat cu ascultare – pentru a împãca pe om cu Dumnezeu,
Creatorul sãu: „ Domnul a gãsit cu cale sã-L zdrobeascã prin suferinþã... Dar,
dupã ce Îºi va da viaþa ca jertfã pentru pãcat, va vedea o sãmânþã de urmaºi, va
trãi multe zile, ºi lucrarea Domnului va propãºi în mâinile Lui. Va vedea rodul
muncii sufletului Lui ºi se va înviora. Prin cunoºtinþa Lui, Robul Meu cel neprihãnit
va pune pe mulþi oameni într-o stare dupã voia lui Dumnezeu, ºi va lua asupra
Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari,
ºi va împãrþi prada cu cei puternici, pentru cã S-a dat pe Sine Însuºi la moarte,
ºi a fost pus în numãrul celor fãrãdelege, pentru cã a purtat pãcatele multora
ºi S-a rugat pentru cei vinovaþi” (Isaia 53.10-12).
Însã, aºa cum le spunea Petru celor adunaþi în ziua Cincizecimii,
„...Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legãturile morþii, pentru cã nu era cu
putinþã sã fie þinut de ea” (Fapte 2.24), ºi dupã ce S-a înãlþat la cer, stã la
dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru toþi cei care cred în El, acceptã jertfa
Lui mântuitoare ºi Îl urmeazã zilnic, trãind o viaþã de sfinþenie ºi slujire evlavioasã, în aºteptarea întâlnirii cu Mântuitorul lor, pentru veºnicie!
Iatã cum vestea bunã care a fost auzitã pe câmpiile Betleemului transcende
timpul ºi continuã sã aducã ºi în ziua de azi bucurie ºi speranþã celor credincioºi,
în numãrul cãrora, prin harul lui Dumnezeu, suntem ºi noi!
Fie ca Sãrbãtoarea Naºterii Domnului din acest an sã ne aducã aminte cã
într-o zi, Dumnezeu S-a coborât la noi, întrupându-Se, ºi asemenea îngerului, la
rândul nostru, sã transmitem mai departe aceastã veste bunã tuturor celor care
nu au auzit-o ºi nu L-au întâlnit încã pe Sãrbãtorit: Isus Hristos!
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