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Unde este Împăratul?

U
Daniel Purdel,
Redactor-şef

nde este Împăratul de
curând născut al iudeilor?
– au întrebat magii când au
ajuns la Ierusalim. Matei prezintă
această întâmplare cunoscută şi
învăţată încă din copilărie - fiind
subiectul unuia dintre momentele
prezentate de copii în aproape toate
serbările ocazionate de Naşterea
Domnului Isus - în capitolul 2 al
Evangheliei scrisă de el.
Oameni învăţaţi ai vremii lor,
bogaţi, respectaţi şi influenţi,
aceşti magi plecaseră la un drum
periculos şi lung, neştiind când
vor ajunge la capăt, dar încărcaţi
de daruri preţioase, care, prin ceea
ce simbolizau, arătau înţelegerea
pe care magii o aveau cu privire la
importanţa Celui pe care Îl căutau
ca să I se închine: „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.”
(Matei 2.10-11).
Aurul - era un dar potrivit pentru
un rege, pentru un împărat.
Tămâia - simboliza recunoaşterea
că pruncul Isus era Dumnezeu.
Smirna - era darul care arăta
umanitatea Pruncului şi, în acelaşi
timp, prefigura jertfa care urma să
încununeze activitatea Domnului
Isus pe Pământ.

„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” (Matei 2.1.2).

Cu aceste convingeri în minte,
nu ne mai miră faptul că aceşti
magi porniseră la drum într-o
asemenea călătorie primejdioasă în
necunoscut. Ei înţeleseseră că erau
contemporani cu un eveniment
crucial în istoria omenirii şi nu au
vrut să fie nişte martori pasivi, ci şiau arătat disponibilitatea şi dorinţa
de a-L cunoaşte şi de a I se închina
ÎMPĂRATULUI nou-născut!
Iar faptul că, după aproape doi ani
de călătorie, L-au găsit într-o casă

simplă din Betleem, fără gărzi care
să-L apere şi fără niciun detaliu
exterior care să arate cine este cu
adevărat nu i-a împiedicat să I se
închine Pruncului şi să-I ofere
darurile lor cu bucurie.
Care este atitudinea noastră faţă de
Cel a cărui Întrupare o sărbătorim
cu bucurie în fiecare sfârşit de an? Îl
vedem aşa cum este El - Împăratul
împăraţilor şi Domnul domnilor,
Dumnezeu întrupat şi Fiu al omului,
care „după ce a adus o singură jertfă
pentru păcate, S-a aşezat pentru
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu”
(Evrei 10.12), sau ni-L închipuim
în continuare un prunc înfăşat în
scutece şi aşezat într-o iesle umilă?
Felul în care ne închinăm
înaintea Lui în fiecare zi – căci
închinarea este un mod de viaţă!
– dovedeşte care este credinţa
noastră cu adevărat, şi degeaba îi
invităm pe alţii să-şi predea viaţa
Mântuitorului şi Împăratului Isus,
dacă trăirea noastră nu oglindeşte
că aceasta este şi realitatea din
mintea şi din inima noastră!
Închinarea magilor a presupus
hotărâre, efort, cheltuială,
sacrificiu, determinare în atingerea
ţelului pe care şi l-au propus – iar
Dumnezeu a onorat strădania lor.
Dacă Isus este Împăratul nostru cu
adevărat nu vom precupeţi nici un
efort pentru ca închinarea noastră să
reflecte acest lucru în fiecare zi – nu
numai la Sărbătoarea Naşterii Lui!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
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