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Scen� cu prunc �i b�rba�i. Despre sensibilitate, Luca 

2:8-16 

 
Tuturor celor 70 de ucenici  

din fabrica de b�rba�i
90  

 
Trei magi, trei p�stori? Tabloul na�terii lui Cristos s-a 

contaminat de triad�, probabil sub influen�a crezului cre�tin 
trinitar sau pentru c� trei îngeri au �ezut la stejarul lui Mamre. 
Dou� triumvirate91, grupul p�storilor �i grupul magilor, sunt 
plasate în jurul ieslei. Scriptura nu ne spune cî�i p�stori �i magi 
au fost. Ne spune doar c� au fost „ni�te” p�stori �i „ni�te” magi. 

 
Luca 2:8  În �inutul acela erau ni�te p�stori, care st�teau 
afar� în cîmp, �i f�ceau de straj� noaptea împrejurul 
turmei lor. 9  �i iat� c� un înger al Domnului s-a înf��i�at 
înaintea lor, �i slava Domnului a str�lucit împrejurul lor. 
Ei s-au înfrico�at foarte tare. 10  Dar îngerul le-a zis: 
„Nu v� teme�i: c�ci v� aduc o veste bun�, care va fi o 
mare bucurie pentru tot norodul: 11  ast�zi în cetatea lui 
David, vi s-a n�scut un mîntuitor, care este Hristos, 
Domnul. 12  Iat� semnul, dup� care-L ve�i cunoa�te: ve�i 
g�si un prunc înf��at în scutece �i culcat într-o iesle.” 13 
 �i deodat�, împreun� cu îngerul s-a unit o mul�ime de 
oaste cereasc�, l�udînd pe Dumnezeu, �i zicînd: 14 
 „Slav� lui Dumnezeu în locurile prea înalte, �i pace pe 
p�mînt între oamenii pl�cu�i Lui.” 15  Dup� ce au plecat 
îngerii de la ei, ca s� se întoarc� în cer, p�storii au zis 
unii c�tre al�ii: „Haide s� mergem pîn� la Betleem, �i s� 
vedem ce ni s-a spus �i ce ne-a f�cut cunoscut Domnul.” 

                                                 
90 Fabrica de b�rba�i este un grup de ucenicie care promoveaz� ucenicia 

peripatetic�. Vezi www.fabricadebarbati.ro. 
91 Triumviratul este o grupare sau o alian�� a  trei lideri politici �i militari prin 

care s-a realizat guvernarea Romei antice între 60 �i 43 î.Hr. În�elesul 
primar este cel de „trei b�rba�i”. 
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16  S-au dus în grab�, �i au g�sit pe Maria, pe Iosif, �i 
pruncul culcat în iesle. 

 
În paralel cu acest text este pasajul din Matei 2.  
 

Matei 2:1  Dup� ce S-a n�scut Isus în Betleemul din 
Iudea, în zilele împ�ratului Irod, iat� c� au venit ni�te 
magi din R�s�rit la Ierusalim, 2  �i au întrebat: „Unde 
este Împ�ratul de curînd n�scut al Iudeilor? Fiindc� I-am 
v�zut steaua în R�s�rit, �i am venit s� ne închin�m Lui.” 

 

�uruburi, cai, s�bii, tractoare �i mormînt 

 
 Exist� ceva cu totul surprinz�tor în evenimentul na�terii 

Domnului. Dac� ne gîndim la �uruburi, tractoare, s�bii, cai �i 
morminte care trebuie deschise, ne gîndim la b�rba�i. Cel pu�in 
a�a este firesc. Nu? Cine ar fi de a�teptat s� intre într-un 
mormînt? S� dezgoleasc� trupul Domnului pentru a-L 
îmb�ls�ma? S� se lupte cu povara acestui trup �i cu litrii de 
balsam, cu goliciunea lovit� �i s� înfrunte solda�ii? Treab� de 
b�rbat, nu de femeie.  

Potrivirea cea mai bun� între anumite lucruri se face de 
obicei fie cu feminitatea, fie cu masculinitatea. Unul dintre 
momentele dulci-penibile, între zîmbet �i lacrimi de emo�ie, 
este ziua în care un b�rbat î�i prime�te copilul în bra�e de la 
maternitate. Scena este populat�, de obicei, de toate mamele 
din familie; cu  l�uza a�ezat� pe pat, avînd în jurul ei surorile, 
cumnatele, nepoatele, bunicile – toate femeile din familie. 
Apare b�rbatul, so�ul. Este curios s� vad� cu cine seam�n�, s� 
vad� ce are: b�iat sau fat�. Î�i preg�te�te bra�ele puternice s� 
primeasc� din mîna asistentelor odorul, dar �i le preg�te�te cu 
prevedere, ca nu cumva s�-l scape. Î�i în�epene�te mîinile ca �i 
cum i s-ar arunca în bra�e un obuz de artilerie. Nu cunoa�te 
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ging��ia �i nu �tie c� trebuie s� �in� capul copilului sus. Este 
�ocat de u�ur�tatea bebelu�ului �i de fragilitatea acestuia. De 
cele mai multe ori l�crimeaz� �i îi este ru�ine de acest lucru. 
Este prea soft, s-a înmuiat.  

Este intimidat. Prea multe femei împrejur. Scena l�uziei 
este pres�rat� de femei �i numai cîte un b�rbat sau doi, de 
obicei tat�l �i bunicul, izola�i într-o mare de feminitate, 
încurca�i, sim�ind nevoia s� se retrag� urgent pe hol. Pruncul 
este u�or, mic, moale, neted �i umed, iar noi suntem duri, mari, 
tari �i aspri.  

Lîng� l�uza sîngerînd�, ru�inat� de sl�biciunea ei �i de 
semigoliciunea care o face vulnerabil�, locul este potrivit 
pentru femei, nu pentru b�rba�i. B�rba�ii poart� pu�in în bra�e 
copiii înf��a�i în scutece. Pîn� începe s� miroas� scutecul. 
Atunci panica este maxim�: „Iubito, ia-l tu!”. Pentru c� lîng� 
�uruburi, cai, s�bii, tractoare, solda�i �i mormînt se potrivesc 
b�rba�ii; lîng� scutece, maternitate, l�uze �i copii se potrivesc 
femeile. 

  

Scen� cu femei �i mormînt 

 
Domnul vrea s� schimbe ceva prin mesajul pe care îl 

transmite prin Evanghelie chiar odat� cu na�terea Sa.  
Nu este interesant c� la mormînt, în loc s� fi fost b�rba�ii 

prezen�i, au fost numai femei? De ce la spaim� �i prigoan� 
Domnul trimite femei? Probabil din acela�i motiv pentru care 
la ging��ie, scutec, moliciune �i l�uz� trimite numai b�rba�i.  

Femeile sunt primele care Îl caut� pe Domnul! Toat� 
scena învierii are în centru un b�rbat, Înviatul, �i în jurul Lui, 
femei curajoase care Îi propov�duiesc �i vestesc revenirea. 
Scena întrup�rii are în centru o l�uz� �i un prunc, iar în jurul lor 
numai b�rba�i, o mul�ime de b�rba�i. Ciudat� inversiune! 
Imagine în contrast �i curioas� nepotrivire. P�storii necultiva�i, 
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dup� o descoperire de sus, devin propov�duitori, mistici. 
Magii, oameni de �tiin�� sedentari, obi�nui�i cu luneta �i 
catastifele, cu observa�ia �i experimentul de laborator, devin 
c�l�tori aventurieri. Fiecare realizeaz� ceva nou �i cu totul 
deosebit de ceea ce f�cuse înainte cu pu�in� vreme.  

 

Scen� cu b�rba�i �i prunc 

 
Pentru o turm� care trebuia s� deserveasc� Templul �i din 

care erau lua�i diminea�a �i seara miei de jertf�, timp de un an 
întreg, era nevoie de mult mai mult decît de trei ciobani. 
Necesarul minim ar fi fost de �apte sau zece, dar în niciun caz 
trei.  

Magii care vor fi pornit din Orient nu au plecat în niciun 
caz trei. Chiar s� fi fost trei persoane care ar fi trebuit s� ajung� 
dintr-un loc în altul, la acea vreme nu se pleca într-o c�l�torie 
atît de lung� decît în caravan�. Iar o caravan� nu ar fi fost 
alc�tuit� din trei c�mile �i trei c�l�re�i. �apte, zece?  Bunul sim� 
ne îndeamn� s� credem c� lîng� l�uz� au ajuns o prea mare 
mul�ime de b�rba�i pentru o femeie aflat� într-o situa�ie a�a 
delicat�.  

Nu au venit cumnate, surori, vecine, nici b�trînele satului 
ca s� o înve�e cum se îmb�iaz� pruncul, ci numai b�rba�i. 
Doisprezece, dou�zeci? În orice caz, mult mai mul�i decît î�i 
dore�te orice chendel�92 împrejur. Un grup de b�rba�i privind 
cu sentimente care se zbat în inima lor, sim�indu-se „în plus” �i 
f�r� rost cînd stau perplec�i fa�� în fa�� cu un pui de om.  

Sunt b�rba�i gata s� se lupte cu fiare s�lbatice, sunt 
cercet�tori gata s� descrie abstrac�iuni �i s� descoas� misterele 
cerului pu�i în fa�a unui lucru atît de mic, atît de moale, atît de 
concret, atît de „pe p�mînt”. Dulce-penibil� situa�ie.  

 
                                                 
92 Femeie care abia a n�scut, regionalism transilv�nean. 
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Aventura, jocul �i surpriza  

 
P�storilor �i magilor li se organizeaz� un joc detectivistic. 

Aceasta îi stimuleaz� pe b�rba�i. Fiec�rui grup i se dau indicii. 
Primul indiciu pentru p�stori: un prunc. Greu de g�sit un prunc 
în orice sat, pentru c� în orice sat sunt mul�i prunci. Al doilea 
indiciu: un prunc înf��at. Greu de g�sit. Este o foarte mare 
probabilitate ca to�i pruncii s� fie înf��a�i, �i to�i sunt în 
scutece. Al treilea indiciu: un prunc înf��at în scutece, dar   
într-o iesle. Domnul se folose�te de ceea ce numai p�storii erau 
antrena�i s� g�seasc�. Nu exist� mai potrivi�i oameni s� 
g�seasc� o iesle decît p�storii. Aici este diferen�a specific� prin 
care pot dezlega ghicitoarea. Dup� al treilea indiciu, ni�te 
p�stori obi�nui�i s� deosebeasc� o iesle de o pe�ter� nu pot 
gre�i. Al treilea indiciu le arat� c� pruncul se afl� într-un loc cu 
totul nepotrivit fa�� de orice al�i prunci înf��a�i în scutece care 
vor fi fost n�scu�i în Betleem.  

Magii au ca prim indiciu o stea din multe alte milioane de 
stele. Greu de urmat. Al doilea indiciu este o stea care se 
mi�c�, din multe sute de comete, meteori�i �i alte obiecte 
cere�ti. Greu de observat. Al treilea indiciu este l�muritor: o 
stea care se mi�c� anormal, impropriu unei stele, �i se a�az� pe 
o iesle; o stea juc�u��, care se prinde cu ei într-un joc de-a v-a�i 
ascunselea. Se mi�c�, se opre�te, dispare cît sunt ei în vizit� la 
Irod, dup� care din nou apare pentru a se opri.  

Fiecare dintre grupuri urm�re�te, ca într-un roman de 
Agatha Christie, locul în care se va petrece deznod�mîntul, 
pentru ca finalul s� fie atît de dezam�gitor pentru cineva care ar 
urm�ri doar cre�terea nivelului de adrenalin�. Pentru b�rba�i 
structura�i pentru curiozitate �i aventur�, Dumnezeu rînduie�te 
lucrurile pe m�sur�: le d� de c�utat mult �i bine, pentru ca 
r�splata s� fie nea�teptat�: o femeie care a n�scut un prunc, ca 
atî�ia al�ii în acea zi �i la acea vreme. Aceasta este surpriza. Un 
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anticlimax, la fel ca în viitoarele discursuri ale Celui care 
tocmai este n�scut.  

B�rba�i nepotrivi�i într-un loc nepotrivit lîng� cel mai 
potrivit prunc care se afl� într-un loc nepotrivit.  

 

Norma nepotrivirii 

 
Isus Cristos chiar de la venirea Sa în trup ne-a comunicat 

c� vrea s� r�stoarne totul, tot ce am considerat normal, potrivit, 
cum se cade �i ca lumea. Acestea sunt nebunia lumii. Numai 
dup� Cristos umanitatea este cu totul des�vîr�it� �i întregit�. Nu 
este decupat� �i frustrarea nu î�i are locul, pentru c� nu pierdem 
nimic din chipul S�u, ci acel chip este corectat. El ne schimb� 
locul. Norma �i canonul s�u sunt inversul lumii.  

De aici începe lucrarea Sa �i ea se închide ca între dou� 
coper�i desenate în negativ. Albul este negrul �i negrul este alb. 
La na�terea Sa, cînd potrivite ar fi fost, lîng� femeie, femeile, a 
adus b�rba�i; la învierea Sa, cînd potrivi�i ar fi fost b�rba�ii, a 
adus femei; toat� lucrarea �i cuvintele Sale au stat sub semnul 
acestei r�sturn�ri: dac� vrei s� stai în fa��, trebuie s� te a�ezi în 
spate; dac� vrei s� te r�zbuni, trebuie s� întorci �i obrazul 
cel�lalt; dac� vrei s� fii mai mare, trebuie s� fii cel mai mic �i 
s� sluje�ti. Norma este anormalul, canonul este inversiunea. 
Dumnezeu s-a întrupat ca s� ne aduc� cu susul în sus �i s� 
l�s�m jos ceea ce este josnic într-o lume care înal�� josnicul �i 
niveleaz� în�l�imea.   

 

T�ria femeilor �i sensibilitatea b�rba�ilor 

 
La na�terea Lui, în loc de femei, au venit b�rba�i. La 

mormîntul Lui, în loc de b�rba�i, au fost prezente femei. Ce am 
putea înv��a din acest lucru? Care este mesajul din spatele unei 
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astfel de regii? Aceast� situa�ie are o dulce ironie didactic�. 
Intuim, la Dumnezeu, un zîmbet blînd în col�ul gurii lui �i o 
ridicare juc�u�� de sprîncean�.  

Isus vrea s� ne înve�e s� facem totul diferit, �i s� ne 
potrivim altfel unui tipar care alunec� dincolo de tiparul pe care 
lumea ni l-a oferit pîn� acum.  

 
Dac� pîn� aici am crezut c� este nepotrivit s� ne ocup�m 

de lucrurile soft, aceste scene din Evanghelie ne înva�� c� 
prezen�a lîng� prunci sau alintul celor din cas� nu sunt nici 
alienabile �i nici str�ine b�rb��iei, ci ne face s� fim des�vîr�i�i, 
întregi �i s� nu ducem lips� de nimic. Dezvoltarea unei 
sensibilit��i fa�� de cele moi �i mici ale casei, fa�� de cei dragi 
�i apropia�i este cî�tig �i nu pierdere.  

Aceea�i Evanghelie ne înva�� c� nu este nici nepotrivit �i 
nici straniu pentru o femeie s� stea singur� lîng� un mormînt 
deschis. Credin�a în Cristos, de-a lungul istoriei Bisericii, ne-a 
descoperit femei curajoase, tari, martire ca Felicia �i Perpetua 
�i altele ca ele care nu �i-au renegat credin�a, de�i în fa�a lor le-
au fost ucise familiile. Vasele slabe s-au dovedit tari în 
Domnul.  

Femeile s-au îmb�rb�tat în Cristos. B�rba�ii au fost 
înmuia�i, au devenit fragili �i sensibili, pentru c� L-au urmat pe 
Cel care a l�crimat.  

În El putem totul �i desp�r�i�i de El nu putem face nimic; 
în El, ca b�rba�i �i femei, c�p�t�m o dimensiune pe care lumea 
din jurul nostru o neag�: b�rba�ii se întregesc cu o parte de 
tandre�e �i bun�tate, femeile sunt des�vîr�ite c�p�tînd t�ria.  

B�rbatul la� �i plin de team� nu se înmoaie �i mai mult, ci 
î�i recupereaz� capacitatea de aten�ie �i ging��ia pe care ar 
trebui s� o arate fiecare tat� �i fiecare so�. Petru �i fiii lui 
Zebedei sunt domoli�i în Cristos pentru a fi f�cu�i cu adev�rat 
curajo�i, abia dup� ce vor fi înv��at s�-l plîng� pe Laz�r.  
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P�storii, înainte de iesle, de�i preg�ti�i s� lupte cu fiarele 
s�lbatice, s-au temut la apropierea îngerilor. Dup� iesle s-au 
dep�rtat l�udînd �i sl�vind pe Dumnezeu.  

 
Dumnezeu ne înva�� s� dezvolt�m receptivitatea �i 

afectivitatea fa�� de lucrurile la care, de obicei, noi b�rba�ii 
suntem insensibili. Care sunt acelea?  

Copiii no�tri, în special b�ie�ii, care a�teapt� povestea 
spus� de tata, îmbr��i�area tat�lui, s�rutarea tat�lui. Dac� rela�ia 
dintre Tat�l �i Fiul este descris� prin imaginea Fiului 
odihnindu-se la pieptul Tat�lui93, noi de ce ne-am feri s� ne 
�inem b�ie�ii la piept, s� îi mîngîiem pe cre�tet atît cît ne mai 
las�? Ne ferim ca nu cumva s� îi transform�m în f�t�l�i? Nu 
aceasta e primejdia. Dac� nu vom împrumuta din umilin�a 
p�storilor �i a magilor sosi�i lîng� prunc, îi vom transforma în 
nesim�i�i. B�ie�ii care î�i vor aminti povestea spus� de tata, 
îmbr��i�area cald� a tat�lui, s�rutul tat�lui, paradoxal, aceia vor 
deveni b�rba�i neîncrunta�i, dar curajo�i, gata s� înfrunte 
mormintele. S� nu-i trat�m cu „b�i” �i „h�i” vor ajunge s� fie 
„duri” ca noi, ci aplecîndu-ne cu ei atît asupra lucrurilor fragile 
�i moi, cît �i asupra celor tari �i dure.  

Întruparea Domnului a adus vreo dou�zeci de b�rba�i 
care s� se plece �i s� se închine în fa�a unui prunc ce scîncea �i 
care nu ar fi putut s� le predice prin cuvinte, ci numai prin 
prezen��. Se pare c� acesta este unul dintre aspectele pe care 
vrea s� le sublinieze Dumnezeu. Ne preg�te�te s� facem lucruri 
mici �i nedemne de eroism �i b�rb��ie pentru cei mici �i 
neînsemna�i, cu ging��ie �i tandre�e. Ceea ce suntem este mai 
pu�in decît credem, �i ceea ce vom fi va însemna mai mult decît 
ne imagin�m.  

Întruparea Domnului a adus vreo dou�zeci de b�rba�i 
lîng� o l�uz� pentru a ne demonstra c� suntem în stare de a face 

                                                 
93 Ioan 1:18 -  „Nimeni n-a v�zut vreodat� pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, 

care este în sînul Tat�lui, Acela L-a f�cut cunoscut.” 
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�i lucruri mai pu�in b�rb�te�ti, cum ar fi s� le spunem so�iilor 
c� le iubim, cu dulcea��, f�r� dulceg�rii, cu fine�e, cu înmuiere, 
topindu-ne sufletele �i f�cîndu-le permeabile la c�ldur� �i 
bun�tate. De ce nu, la religiozitate. Consider�m c� a fi religios 
�i bisericos este un semn de sl�biciune. De aceea avem mai 
multe femei în biserici. Consider�m c� religia este o cîrj� 
pentru cei care sunt slabi – �i ce este mai slab decît o femeie?  

Cel mai mare semn de t�rie este tocmai înfruntarea lui 
Dumnezeu, lupta cu El, alergarea mistic� �i c�l�toria l�untric�. 
Faptul c� nu avem b�rba�i în biserici arat� nu atît c� nu avem 
destui masculi din punct de vedere biologic, cît insuficien�i 
b�rba�i care s� se lase înmuia�i de Iesle �i care s� capete curaj la 
Mormînt pentru a deveni cu adev�rat b�rba�i în stare s� umble 
cu Domnul. Nu sunt tari aceia care se prefac a fi tari, ca Petru 
înainte de întoarcere, ci aceia care sunt lovi�i ca Iacov în 
tendoane �i ligamente �i, astfel sl�bi�i, ajung s� fie c�petenii ale 
unor noi neamuri. Curajos este cel pe care Domnul îl frînge �i 
înmoaie, cel pe care Domnul îl domestice�te pentru a-l aprinde. 
Numai cei frîn�i pot sta drep�i; numai cei pleca�i în închinare 
pot sta fa�� în fa�� cu Domnul, plini de îndr�zneal�.  

Nu avem multe b�t�lii mari de dat. Nu ne cheam� 
Dumnezeu la a purta r�zboaie istorice în fiecare an. Cele mai 
mari lupte pe care le avem de sus�inut sunt cele pe care trebuie 
s� le d�m zi de zi, cu noi în�ine, cu am�nuntele ori detaliile, cu 
ieslele din via�a noastr�; s� fim ginga�i cu lucrurile ginga�e �i 
tandri cu cele care au nevoie de tandre�e. Cel mai greu ne 
g�sim resurse cînd trebuie s� ne rela�ion�m la cei dragi ai 
no�tri, s� ne înmuiem inimile. S-ar putea ca Domnul s� ne pun� 
în locuri moi ca s� ne înt�reasc�, s� ne înmoaie ca s� fim cu 
adev�rat curajo�i. Atunci cînd Domnul vrea s� ne d�ruiasc� 
lucruri pe care nu le-am avut pîn� acum, ne pune în situa�ii 
nepotrivite, ne trimite de la gard� la scutec, din locul cercet�rii 
�i �tiin�ei, la prunc. Domnul nu vrea s� ne invers�m rolurile, 
nici s� le abandon�m. În Cristos, umanitate r�scump�rat� 
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înseamn� s� fii des�vîr�it, întreg �i s� nu duci lips� de nimic. 
Parte a acestui lucru pentru b�rba�i este s� recuper�m 
sensibilitatea sufleteasc�, acel spirit al deosebirii duhurilor, 
acea receptivitate la orice veste despre vreo nevoie în biseric�, 
despre orfani �i v�duve. A recupera masculinitatea în Cristos 
înseamn� a cerceta pe v�duve �i pe orfani în necazurile lor, a fi 
în locurile în care nu consideri c� ar fi b�rb�te�te s� te afli. 
Dac� auzi de scutece �i de abuzuri, primul s� alergi, ca s� aduci 
mîngîiere �i bucurie. Sunt lucruri pe care le putem face cu 
demnitate, onoare �i curaj, �i care nu se întîmpl� nici pe cîmpul 
de b�t�lie al profesiei, nici în agora, ci în intimitatea unor case 
în s�r�cie �i în izolarea unor familii care se afl� în nevoie. 
Eroism este în ajutarea so�iei, în sp�larea vaselor. Ieslea ne 
înva�� c� trebuie s� ne d�m jos coaja de pe suflet, calusul care 
ne face s� fim nesim�itori �i reci fa�� de cei mai apropia�i dintre 
cei apropia�i, so�iile, fiii, fiicele, nepo�ii, cre�tinii din aceea�i 
comunitate.  

Recuperarea sensibilit��ii suflete�ti pentru un b�rbat nu 
ajut� doar la restaurarea vie�ii de familie, prin faptul c� 
devenim din nou aten�i �i impresionabili la manifest�rile de 
dragoste ale so�iei �i copiilor; cel mai mare cî�tig este 
restaurarea capacit��ii de aten�ie fa�� de lucrurile spirituale, a 
sensibilit��ii fa�� de cele nev�zute. Vom auzi atunci cînd 
Domnul va vorbi în susur blînd, nu numai cînd se manifest� în 
tunet �i vîrtej.  

Timpul acesta de s�rb�toare ne arat� b�rba�i în jurul unui 
prunc, situa�ie neadecvat�, într-un loc nepotrivit, pentru a ne 
ar�ta c� cel mai potrivit loc �i cea mai nimerit� situa�ie în care 
ne-am putea afla este aceea pe care Dumnezeu o consider� 
adecvat�.  

Dac� a considerat ieslea potrivit� pentru El, atunci a 
considerat c� este potrivit ca un b�rbat s� fie lîng� un prunc �i, 
cînd nu a avut b�rba�i pe lîng� mormînt, a socotit c� mai 
potrivite acolo sunt femeile.  
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Tot ceea ce este r�sturnat din perspectiva ta, este drept �i 
cu totul nimerit din perspectiva lui Dumnezeu. Poc�in�a 
înseamn� s� spui potrivit la ceea ce El consider� potrivit �i s� 
nu �i se par� nepotrivit ceea ce El a�eaz�. Dac� în anul urm�tor 
Dumnezeu va a�eza în via�a ta vreun eveniment sau te va duce 
în vreun loc sau vei fi pus într-o situa�ie în dreptul c�reia s� 
spui „aici, acum nu m� potrivesc”, „cu asta nu vreau s� am de-a 
face”, s� �tii c� Domnul vrea s� te schimbe, chiar dac� vei 
considera inoportun momentul �i nepotrivit locul. Domnul vrea 
s� te fac� potrivit pentru cer prin nepotriveli.  

B�rba�ii la prunc �i femeile la mormînt. Pefec�iune, 
sensibilitate acolo unde lipsesc �i curaj acolo unde prin fire nu 
este. Ce armonie des�vîr�it�! B�rba�ii înmuia�i, l�crimînd 
asemenea lui Cristos �i iubind cu sim�iri înnoite, iar femeile 
înt�rite în Domnul �i toate acestea f�r� ca familia s� fie 
decapitat� �i so�iile s� abandoneze starea lor, de a fi slav�, 
cinste �i laud� a b�rba�ilor lor. Noi, b�rba�ii, sensibili în 
Cristos, femeile, îmb�rb�tate în Domnul, de un eroism care va 
face s� r�sune de admira�ie cerul. În felul acesta, cei care au 
fost meni�i s� fie Una, arat� umanitatea des�vîr�it�, rotund�, 
frumoas�. 

La Întrupare Fiul a prefigurat cîteva dintre lec�iile pe care 
trebuie s� le înv���m din via�a �i înv���tura/propov�duirea Sa: 
ceea ce este nepotrivit pentru lume este potrivit pentru urma�ul 
lui Cristos. A fi tare înseamn� vulnerabilitate; culmea 
în�elepciunii este s� alergi dup� o nebunie ca magii, datoria cea 
mai mare este s� î�i p�r�se�ti datoria la timpul potrivit �i la 
porunca Lui,  ca p�storii; t�ria st� în ging��ie, b�rb��ia se arat� 
�i în lacrimi, cele tari se apleac� �i cele ginga�e se 
împuternicesc, dup� aventur� �i emo�ie urmeaz� o surpriz� care 
s-ar putea s� dezam�geasc�, dup� un captatio benevolentiae

94 
va urma un anticlimax; dezlegarea ghicitorii st� în gura unui 

                                                 
94 Prima parte a unui discurs prin care se urm�re�te captarea bun�voin�ei �i 

interesului din partea auditoriului.  
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prunc care doar gîngure�te, sobrietatea este înso�it� de un spirit 
juc�u�, nepotrivirea este norma �i canonul este pus invers ca 
lumea s� se îndrepte, �i a fi diferit duce tot mai mult la 
asem�nare cu El. 

 


