
Copilul din iesle



Vestirea nașterii lui Isus
Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat 
îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne 
însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele 
Isus.                                                                         Luca 1:30,31

Vestea pe 
care îngerul 
a adus-o unei 
fete tinere din 
Nazaret cu mai 
bine de 2000 
de ani în urmă 
a fost o veste 
minunată: ”Nu 
te teme, Marie; 
căci ai căpătat 
îndurare înaintea lui Dumnezeu”. Gândește-te că și tu și 
eu am primi o asemenea veste. Ce bucuroși ar trebui să 
fim! Exact această veste am primit-o prin Isus. Dum-
nezeu ne-a lăsat scris în Biblie tot ce moștenim prin 
Isus și toate aceste minunate cuvinte și promisiuni din 
Biblie sunt ca o arvună a moștenirii noastre! Da, putem 
la fel de bine să punem numele nostru în locul numelui 
Mariei. ”Nu te teme, Ioana! Nu te teme, Petru! Căci ai 
căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu”

Dar, cu toate acestea, a fost o veste specială pentru 
Maria. Ea avea să devină mama lui Isus, Salvatorul 
lumii! Aceasta era promisiunea făcută lui Adam si Eva, 



care acum se împlinea. Înainte ca Dumnezeu să îi iz-
gonească din grădina Eden, El le-a promis că ”Sămânța 
femeii va zdrobi capul şarpelui.” El trebuia să-l biruiască 
pe diavol și să deschidă porțile raiului din nou. Aceasta 
s-a întâmplat când Isus a murit pentru noi pe cruce.

Dar în același timp era și o veste surprinzătoare 
pentru Maria, fiindcă ea nu era căsătorită. De aceea a 
întrebat ea mirată: ”Cum se vor împlini aceste lucruri? 
Căci eu nu ştiu de bărbat.”

”Duhul Domnului se va coborî peste tine” i-a răspuns 
îngerul. Aceasta înseamnă că pruncul care se va naște 
nu va avea un tată pământesc, ci Dumnezeu Însuși va 
pătrunde în viața Mariei printr-o minune.

De aceea Isus a fost atât Dumnezeu, cât și om. De 
aceea El este numit ‚Fiul lui Dumnezeu’ și ‚Fiul Omu-
lui’. Gân-dește-te… fiul lui Dumnezeu a devenit fratele 
nostru! ”Şi îi vei pune numele Isus!” a spus îngerul. Isus 
înseamnă Salvator! Isus! Salvator și Răscumpărător - 
este numele Tău minunat!

Cea mai mare minune care se poate întâmpla în viața 
noastră este ca Isus să ne devină prieten și mântuitor

”Nu te teme!” spune îngerul, 
”Ți s-a făcut mare har!”  
Aceeaşi veste este valabilă 
pentru toți băieții şi toate 
fetele.



O minune
Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în 
scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de 
poposire nu era loc pentru ei. Luca 2:7

Fiecare nou născut este o minune! Fii atent data vii-
toare când vezi un bebeluș. Urmărește ce urechi micuțe 
are, degetele lui micuțe ce sunt gata să apuce degetele 
tale, sau acei ochi mici care se uită atât de întrebători la 
tine! Uită-te ce frumos sunt create toate. Nu-i așa că este 
o minune - o capodoperă - un dar de la Dumnezeu? Da, 
este!

La fel a fost și cu Isus, când pentru prima dată Maria 
L-a ținut în brațele ei, L-a înfășat și L-a pus într-o iesle. 
Nu a contat faptul că erau săraci și că trebuiau să locu-
iască într-un staul. Isus era bogăția lor! Lucrurile au stat 



diferit cu Isus în comparație cu orice alt copil născut pe 
pământ. El era o minune și mai mare! El era minunea 
însăși! În vechile profeții stă scris despre Isus: ”Căci un 
copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat şi numele Lui va fi 
Minunat!”

Dumnezeu era tatăl Lui! ”Acesta este Fiul Meu 
preaiubit!” s-a auzit din ceruri la botezul lui Isus. El era 
Dumnezeu din veșnicie, dar a acceptat să se nască ca și 
copil de dragul nostru!

Un tată și cu fiul său stăteau odată și priveau un 
mușuroi. Furnicile fugeau cu disperare dintr-o parte 
în alta. ”Dacă le-aş putea ajuta…” a spus băiatul. ”Nu 
poți” i-a răspuns tatăl, ”decât dacă te transformi într-o 
furnică.”

Asta a făcut Dumnezeu! Lumea era ca și acest muș-
uroi. Dar Dumnezeu a văzut nevoia noastră și S-a făcut 
om ca noi! De aceea este El cel mai frumos cadou de 
Crăciun: a venit să ne răscumpere din păcat.

Dar gândește-te: nu s-a găsit nici un loc de poposire 
pentru El!

Haideți să ne deschidem ușa inimii noastre pentru 
Cel al cărui nume este Minunat!

Isus a fost numele pruncului,
Aşa cum Gabriel a poruncit.
Un salvator pentru binele nostru,
El a distrus a întunericului stăpânire.



Copilul din iesle
După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, 
păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până 
la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cu-
noscut Domnul.” S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, 
pe Iosif şi Pruncul culcat în iesle. Luca 2:15,16

Cu mai bine de 2000 de ani în urmă, câțiva păstori 
săraci au participat la cel mai frumos concert de Cră-
ciun care a existat vreodată pe pământ. Un cor imens de 
îngeri din ceruri au cântat în Betleem - ”o mulțime de 
oaste cerească”.

Predicatorul a fost de asemnea un înger. El a vorbit 
foarte scurt, dar a fost o predică minunată. 

”Nu vă temeți,” a început el, ”căci vă aduc o veste 
bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 
astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor 
care este Hristos Domnul! După aceasta îl veți cunoaşte: 
veşi găsi un prunc înfăşat şi culcat într-o iesle.”                      



După aceasta îngerii s-au înălțat la cer.  Isus era 
acum cu ei pe pământ. 

El a lăsat costumul ceresc acolo sus, și a fost doar un 
băiat sărac mic într-o iesle în Betleem. 

Cu toate acestea, El era fiul lui Dummezeu! Păstorii 
au înțeles bine lucrul acesta, de aceea s-au bucura așa 
de mult când L-au găsit. Era exact așa cum le spusese 
îngerul - într-o iesle. 

Când, mai târziu, au plecat din nou la turma lor, 
au cântat și L-au lăudat pe Dumnezeu pentru pruncul 
Isus, iar cântecul lor s-a putut auzi până în ceruri. Chiar 
dacă nu a fost nici pe departe la fel de frumos precum 
cântarea îngerilor, Dumnezeu și îngerii au ascultat și 
s-au bucurat. Da, pentru că ei ascultă întotdeauna din 
cer când ne rugăm si când cântăm lui Isus.

Și de acest Crăciun, când Îi cântăm și Îi mulțumim 
lui Isus din inimă, suntem ascultați din ceruri.

Un prinț mai mare decât 
regi şi papi,
în marea Sa iubire,
Sărac El a coborât pe acest  
pământ
cu bogația darurilor Sale
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