Ce-mi doresc de ziua Naşterii
Domnului Isus ?
Cornel Ghiță, 14 dec. 2012

Lumea în care trăim este puţin interesată în a înţelege semnificaţia „Crăciunului”.
Evenimentul este exploatat de comercianţi şi sărbătoarea ocazionează întâlniri, petreceri,
cadouri şi poate chiar şi o vizită la biserică. Alaiul sărbătoresc trece val vârtej pe lângă ieslea
din Betleem în goana sa grăbită către un super-magazin. Oamenii au această atitudine de
nepăsare faţă de unul din cele mai importante şi glorioase evenimente care au avut loc în
istorie pentru că nu înţeleg cine este Cel care S-a născut în Ieslea din Betleem.
În perioada aceasta a anului ne facem cadouri. Dăruim şi primim cadouri. Avem dorinţi pe
care le exprimăm sau nu le exprimăm. Aş dori să împărtăşesc cu d-stră ce-mi doresc eu în
aceste zile de sărbătoare. Aceste dorinţi sunt după Voia lui Dumnezeu şi nădăjduiesc că
fiecare dintre d-stră dragi cititori, doriţi sincer aceste lucruri.

1. Să am credinţa Mariei şi a lui Iosif.
Când Îngerul i-a spus Mariei mesajul lui Dumnezeu, ea spune : „Iată roaba Domnului, facămi-se după cuvintele tale !”
- Credinţa Mariei a făcut ca ea să creadă imposibilul. De ce ? Pentrucă acest Cuvânt
venea de la Dumnezeu şi ea se încredea în Dumnezeu.
- Credinţa Mariei a determinat-o să accepte posibilele prejudecăţi ale oamenilor şi
chiar ale lui Iosif.
- Credinţa Mariei a făcut-o să se smerească.
Credinţa puternică a lui Iosif o vedem în faptul că :
- El crede mesajul Îngerului care i s-a arătat într-un vis.
- El ascultă şi face întocmai după Cuvântul lui Dumnezeu. (Nu divorţează de Maria,
deşi el se gândea la lucrul acesta, când Dumnezeu îi spune să se ducă în Egipt ascultă
imediat. Acelaşi lucru îl face când Dumnezeu îi spune să se întoarcă din Egipt).

2. Să ascult cum au ascultat păstorii.
Păstorii au ascultat şi au făcut ceea ce le-a cerut îngerul. S-au dus la Betleem să vadă ce le-a
făcut cunoscut Domnul.
Aş dori să aud şi eu glasul lui Dumnezeu aşa cum au auzit ei, glasul îngerului şi corul
îngeresc. Aş dori ca inima mea să fie inundată de bucuria, splendoarea şi strălucirea cerului
aşa cum a fost inima păstorilor.

3. Să mă închin ca Magii.
Ei nu făceau parte din poporul Israel. Au venit de departe să-L caute pe Împăratul născut. Lau căutat, L-au găsit şi I s-au închinat.
Darurile pe care ei I le-au adus (aur, smirnă, tămâie) simbolizează ceea ce ei au crezut
despre Cel născut. Ei au crezut că El este Împărat, că El este Profet, că El este Preot.
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Privind în jurul nostru la furnicarul de oameni care aleargă mai mult ca de obicei în aceste
zile, dacă i-am întreba ce-şi doresc ei cel mai mult acum când sărbătorim Naşterea Domnului
Isus, unii ar spune : înţelegere în familie, alţii sănătate, un serviciu, o maşină, o locuinţă, etc.
Dragul meu, dar tu ? Care sunt lucrurile pe care tu ţi le doreşti cel mai mult acum când
sărbătorim Naşterea Fiului lui Dumnezeu ?
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