Păstorii primesc Vestea cea Bună
(Luca 2,8-20)
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În același ținut erau unii păstori care trăiau pe câmp și păzeau turmele pe timpul nopții. 9 Și le-a apărut

un înger al Domnului și gloria Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei au fost cuprinși de o mare spaimă.
10

Îngerul le-a spus:

"Nu vă temeți, căci, iată, vă vestesc o mare
bucurie care va fi pentru tot poporul: 11 astăzi,
în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul
care este Cristos Domnul.
12

Acesta este semnul: veți găsi un copil

înfășat și culcat în iesle".
13

Dintr-o dată, s-a unit cu îngerul o mulțime din oastea cerească, lăudându-l pe Dumnezeu și spunând:
14

"Mărire în înaltul cerurilor

lui Dumnezeu, și pe pământ
pace oamenilor pe care El îi

iubește!"
15

Când îngerii au plecat de la ei spre cer, păstorii au spus unii către alții:
"Să mergem până la Betleem și să
vedem acest Cuvânt care s-a făcut și
ce ne-a făcut cunoscut Domnul".

16

Au plecat, deci, în grabă și i-au găsit pe Maria, pe Iosif și copilul culcat în iesle.

17

După ce l-au văzut, au

făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre acest copil.
18

Toți cei care auzeau se mirau de cele spuse lor

de către păstori.

19

Maria însă păstra toate aceste

cuvinte, meditându-le în inima ei.
20

Apoi păstorii s-au întors, preamărindu-l și

lăudându-l pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit și
au văzut, după cum le-a fost spus.

Știai că...?
În timpul lui Isus, oamenii aveau o părere
proastă despre păstori. Erau văzuți rău pentru
că aveau grijă de oi și sâmbăta (ziua de odihnă)
și disprețuiți pentru că erau murdari. Cu toate
acestea, Nașterea lui Isus a fost vestită mai
întâi celor care erau considerați păcătoși, celor
mai umili.
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