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P

LAZÃR GOG
Pastor Biserica „Emanuel”, Anaheim,
SUA

„Cãci un Copil ni s-a
nãscut, un Fiu ni s-a
dat, ºi domnia va fi
pe umãrul Lui;
Îl vor numi:
„Minunat, Sfetnic,
Dumnezeu tare,
Pãrintele veºniciilor,
Domn al pãcii.
El va face ca domnia
Lui sã creascã, ºi o
pace fãrã sfârºit va
da scaunului de
domnie al lui David
ºi împãrãþiei lui, o
va întãri ºi o va
sprijini prin
judecatã ºi
neprihãnire, de
acum ºi-n veci de
veci: iatã ce va face
râvna Domnului
oºtirilor.”
Isaia 9.6-7
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Cuvântul Adevãrului

rofeþia din cartea lui
Isaia (9.6-7), este
printre cele mai cunoscute în Bisericile Domnului,
ca una cu referire specialã la
întruparea lui Isus din Fecioara
Maria. Este uimitor timpul trecut
sau perfectul profetic întrebuinþat
de Isaia, care vede întruparea lui
Isus ca un eveniment trecut, de[i
aceasta trebuie sã se împlineascã
în viitor. Apocalipsa ni-L prezintã
pe Isus ca pe Mielul înjunghiat
din timpul punerii fundaþiei Lumii
(Apoc. 13.8) ºi nu de la Golgota
încoace. Pentru Dumnezeu, Isus a
fost rãstignit deja, ºi aceasta nu
ca un act al predestinãrii divine,
ci ca un act al precunoaºterii divine.
Sã urmãrim trei adevãruri
despre Isus – Dumnezeu [i om.
NAªTEREA LUI ISUS
Isaia 9:6a ,,...Cãci un Copil
ni S-a nãscut...”
Profetul Isaia priveºte în timp
cu ochii Duhului Sfânt. Astfel el
vede adevãrul aºa cum îl vede
Dumnezeu. Nimic nu poate stingheri sau împiedica împlinirea
Cuvântului Sãu (cf. Ier.1:11-12).
Învãþãtura despre Isus
v.6a „un Copil ni s-a nãscut,
un Fiu ni s-a dat...”
Ca în multe alte texte despre
Persoana lui Isus, învãþãtura despre El este complexã ºi completã.
Astfel Isaia ne prezintã:
- partea Lui omeneascã (a lui
Isus), în expresia: „Un Copil ni
S-a nãscut…”
- partea Lui divinã, în expresia: „Un Fiu ni S-a dat.”
- Isaia ne prezintã ºi a doua
venire a lui Isus, în expresia: ,,ªi
domnia va fi pe umãrul Lui...”

Iatã o învãþãturã profundã,
într-o jumãtate de verset. Numai
Dumnezeu poate condensa istoria ºi adevãrul atât de tare ºi atât
de adânc. Aºa S-a condensat pe
Sine, El Cel infinit, luând un chip
finit, acela de om.
Informarea despre naºtere
Atmosfera în care se va naºte
Isus este una a întunericului spiritual (Is. 8.22; 9.1,2,5,11-12,14,19).
Erau zile de groazã, crimã politicã, stãpânire romanã, stãpânire
asirianã, erau zilele lui Irod cel
Mare (cf. Mat. 2.1). Când citim
cu atenþie textele pe care le-am
indicat mai sus, avem o descriere
amplã asupra timpului naºterii
lui Isus. Informarea datã de
Duhul Sfânt ºi confirmatã istoric
este de o acurateþe absolutã.
Iluminarea din naºtere
Naºterea unui copil este prilej
de bucurie. Naºterea Copilului
Isus, este un prilej de bucurie
pentru întreg pãmântul (Luca
2:10). De ce este faþa unor oameni încã pãmântie? De ce nu se
pot lumina de bucurie când îºi
întorc privirile spre El (Ps. 34:5)?
Pentru cã în neprihãnirea Copilului nãscut în ieslea Betlemului
îºi vãd întunericul din viaþa lor.
Dar Copilul a venit sã ne mântuie. Fiul divin ne-a fost dat ca
sã ne mântuie. Cine primeºte un
dar se lumineazã la faþã. Sã nu
ne luminãm noi la Cel mai mare
dar al lui Dumnezeu? În darul lui
Dumnezeu avem har, înþelepciune, motivare.
Îndatorirea faþã de naºterea Lui
Isaia ne spune de la Duhul
Sfânt cã Pruncul Isus ni S-a dat
nouã, ni S-a nãscut nouã, adicã

