Minunea
Naşterii
In seara de Crăciun, un
tânăr l-a întrebat pe tatăl
său:
- Tată, nu înţeleg cum
de L-a născut Maica
Domnului pe Mântuitor fără
stricăciune, fără durere?
Duminică, la predică, părintele a
spus că trupul Maicii Domnului a
rămas neatins de păcat, în mod
miraculos, atât înainte de Naştere, în timpul
Naşterii şi după Naştere.
- Băiete, i-a răspuns tatăl, la Dumnezeu totul este cu
putinţă. Naşterea Mântuitorului este ceva miraculos, o minune
unică. Mintea omului nu poate cuprinde totul, dar ceea ce spui
nu-i greu de crezut. Uită-te la lumina soarelui, care ajunge la noi
prin fereastra închisă. Lumina trece prin geam, dar strică ea
geamul cu ceva ? Tot aşa, Domnul Iisus, Lumina Vieţii, S-a
întrupat pentru noi, trecând prin trupul curat şi sfânt al
Născătoarei de Dumnezeu, fără stricăciune. Iar noi, la rândul
nostru, Îl putem primi pe Iisus, în sufletele noastre. Chiar dacă
puterile trupului omenesc nu sunt prea mari, chiar dacă
ascuţimea minţii noastre nu este nici ea infinită, în schimb
dragostea din sufletele noastre poate cuprinde totul. Poate, chiar,
schimba totul.
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Trei crai de la răsărit,
Spre stea au călătorit,
Şi-au mers după cum citim
Până la Ierusalim.
Acolo dac-au ajuns,
Steaua-n nori li s-a ascuns,
Şi le-a fost a se plimba,
Prin oraş a întreba.

Unde S-a născut, zicând,
Un Crai mare de curând ?
Iară Irod împărat
Auzind s-a tulburat.
Pe crai grabnic i-a chemat
Şi în taină i-a-ntrebat,
Ispitindu-i vru setos
Ca să afle pe Hristos.

Craii dacă au plecat,
Steaua iar s-a arătat
Şi-a mers pân'a stătut
Und' era Pruncul născut.
Şi cu toţi s-au bucurat
Pe Hristos dac-au aflat,
Cu daruri s-au închinat
Ca unui mare-Împărat.

Maica Domnului nu L-ar fi putut
purta pe Cuvântul lui Dumnezeu în
trup, dacă nu ar fi primit mai întâi
Cuvântul lui Dumnezeu în inimă.
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