Crăciunul lângă Ieslea Sfântă…
E decembrie! E luna sărbătorilor şi a cadourilor! Cu toţii aşteptăm
nerăbdători sosirea Crăciunului pentru a primi daruri, pentru a
colinda, pentru a sărbători împreună cu cei dragi!
Dar ce sărbătorim noi, de fapt, de Crăciun? Ce vedem în această
sărbătoare? Toţi se pregătesc în diferite feluri: mâncare cât mai bună,
cele mai delicioase prăjituri, curăţenie, cumpărături, cadouri şi
frumosul brad împodobit cu luminiţe şi cât mai frumoase decoraţiuni.
Mai nou, unii comercianţi au ales să-l numească Christmas sau chiar
X-mas. Colindele difuzate pe canalele TV sau radio nu mai au curăţia
colindelor adevărate. Copiii sunt învăţaţi să aştepte Crăciunul nu
pentru a se bucura de Naşterea Domnului, ci pentru a se bucura de cine
ştie ce maşinuţă sau păpuşă. Şi toate acestea pentru ce? Unde este cea
mai importantă persoană a acestei sărbători? Unde L-am ascuns pe
sărbătoritul nostru, Iisus Hristos? Este Naşterea Domnului nostru
Iisus Hristos!!! El ar trebui să fie în centrul atenţiei noastre!
Tu cum ţi-ai propus să sărbătoreşti Crăciunul? Doar mâncând,
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bând şi distrându-te? Vreau să cred că nu... ci că
această sărbătoare îţi aminteşte că Fiul lui
Dumnezeu S-a întrupat pentru ca oamenii să
cunoască Viaţa cea adevărată, Viaţa binecuvântată
de Dumnezeu. Hristos a venit în lume pentru ca să îi
înveţe pe oameni să se iubească; nu cu o dragoste
egoistă, nu cu o dragoste prin care ne iubim numai
rudele şi prietenii. Ci cu o dragoste cu care îi iubim şi
pe cei buni şi pe cei răi. Această dragoste simţind-o
cei buni, devin şi mai buni, iar cei răi pun frâu
răutăţii lor. Hristos S-a născut pentru a omorî
moartea. Hristos S-a născut pentru a-i învăţa pe
oameni cum să trăiască pentru a dobândi raiul.
Iisus Hristos S-a născut într-o iesle, umil, deşi
putea să aibă parte de o primire regală; sărac, deşi
ale Lui sunt toate bogăţiile. Îngerii I-au cântat,
păstorii I s-au închinat, magii au venit cu daruri:
aur, smirnă, tămâie.
Tot cerul s-a bucurat pentru că prin naşterea Sa
a venit mântuirea pe pământ... O dată cu El a adus şi
viaţa, iubirea, bucuria, pacea, binecuvântarea. Iisus
Hristos este cel mai frumos şi preţios DAR pe care
Tatăl cel Ceresc ni l-a oferit.
Acum iarăşi e Crăciun... iar sărbătorim
Naşterea Domnului Iisus Hristos. Eu am ales să îi fac un
dar frumos, un dar care îl face foarte fericit: inima mea. Nu
am aur, smirnă sau tămâie. Nu aduc rugăciune vrednică de El, nici fapte
bune… Vin doar şi-mi plec genunchii lângă Ieslea Sfântă. Îmi plec
fruntea şi inima până la pământ înaintea Ta, Doamne, Împăratul
Cerului şi al Pământului. Am venit să-Ţi spun necazul şi bucuria mea şi
să-mi îngrop fărădelegile în fânul din iesle.
Tu, pământean ce eşti, ce fel de cadou te-ai gândit să-I oferi
Sărbătoritului nostru? Hai, cu toţii, cu mic, cu mare, să-I cântăm:
“Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina
cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au
învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine,
Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie.” (Troparul Naşterii Domnului - glas 4)
„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte, şi pământul peştera
Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slăvesc şi magii cu steaua
călătoresc. Că pentru noi S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai
înainte de veci”. (Condac, Glasul al 3-lea)
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