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că nu îmi pot stăpâni lacrimile, aprinzând în
mine o dorință atât de mare... Am venit acasă, și bineînțeles, părinții mei au decis să îmi
împlinească dorința și să încerce să îmi ceară transferul către Colegiul de Arte. Era în
timpul anului școlar și nu mai existau locuri. Era o situație care, omenesc, părea imposibil de rezolvat în acel moment. Dar cu
încredere, mama a depus cererea. Acasă, am
rostit seara cuvintele: „Doamne, dacă tu vrei
asta în viața mea, te rog îndeplinește-mi dorința”. În dimineața următoare, am primit telefonul. Un copil din viitoarea mea clasa își
dorea transferul. Astfel, au fost aprobate 2
transferuri, el plecând și eu urmând să îmi
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petrec cei mai frumoși 6 ani. Am trecut examenele pe care trebuia să le dau pentru a fi
acceptată iar de acolo în următoarea zi deja
eram elevă a colegiului. A trecut timpul, și
în vara din clasa a 7-a, l-am cunoscut pe băiatul care se transferase. Colegul de clasă de
lângă mine l-a întrebat: „Cum de te-ai gândit
să pleci? Chiar în mijlocul semestrului?”.
Raspunsul său a fost: „Am simțit în seara de
dinainte ca nu e locul meu acolo. De parcă
cineva mi-ar spune să plec”. Acel Cineva
știu că a fost Tatăl meu care va face următoarea mare minune din viața mea și care nu
mă va lăsa niciodată când îmi e greu.
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„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni
S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl
vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu
tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”
(Isaia 9:6)
Fără tăgadă, cel mai mare câştig al întrupării este Isus Cristos. Toate celelalte binecuvântări revărsate în vieţile oamenilor care
se încred în El, sunt dăruite ca urmare a

prezenţei lui Cristos în mijlocul nostru.
Oportunitatea de a sărbători actul întrupării
Fiului lui Dumnezeu, clipa mult aşteptată în
care Cuvântul devine trup şi Dumnezeul infinit îşi face loc într-o iesle mică, are nevoie
să fie privită cu maximă responsabilitate.
De fapt, atitudinea corectă este ca noi să
dovedim o preocupare permanentă cu privire la planul măreţ pe care Dumnezeu l-a
avut în vederea trimiterii Fiului Său în lume.
Ba chiar cei cărora nu sunt animaţi de o astfel de perspectivă, le va fi foarte greu, poate
chiar imposibil, să dezvolte o poziţie după
voia lui Dumnezeu în momentul celebrării
întrupării.
Pe de altă parte, întâlnim destul de multe
voci, care, mânate de un zel oarecum reducţionist, contestă cu vehemenţă existenţa unei
sărbători specifice, în care se prăznuieşte
naşterea Domnului.
Printre motivele acestora este afirmaţia că
Isus Cristos nu S-a născut pe 25 decembrie,
că în Imperiul Roman această perioadă coincidea cu un festival păgân închinat soarelui, că Sărbătoarea Naşterii a fost parazitată
de multe obiceiuri şi simboluri păgâne şi că
în mare parte, praznicul s-a transformat întrun prilej de îmbuibare cu mâncare şi băutură.
Intenţia mea nu este să apăr ceea ce nu
este de apărat, dar aş vrea să temperez puţin
părerile fariseice care ascund un aer de superioritate, ale celor care, conduşi de o înţelegere greşită a spiritualităţii, s-au obişnuit
să îşi facă un titlu de glorie criticând orice
şi pe oricine.
Mai întâi, merită menţionat

că nimeni din creştinism nu susţine că Isus
Cristos s-ar fi născut în 25 decembrie.
Creştinii nu sărbătoresc naşterea Domnului cu pretenţia că El ar fi fost născut atunci.
Motivul pentru care sărbătorim întruparea
este determinat de realitatea că aceasta a avut loc, indiferent de data la care s-a întâmplat evenimentul.
În ceea ce priveşte afirmaţia legată de deturnarea caracterului Sărbătorii, aceasta nu
este o noutate şi nici motiv să nu sărbătorim.
Este adevărat că Dumnezeu nu ne-a po-runcit în mod specific să celebrăm naşterea lui
Cristos, aşa după cum nu ne-a poruncit nici
să prăznuim în mod aparte ziua de Duminică. Dar oare nu Duhul lui Dumnezeu i-a
îndemnat pe primii creştini să se adune pentru închinare în prima zi a săptămânii, ca
semn al preţuirii faţă de ziua în care a înviat
Domnul lor?
Este clar că şi în cazul sărbătorilor poruncite de Domnul, oamenii răzvrătiţi şi păcătoşi le-au transformat într-un prilej de slujire
a propriilor patimi şi plăceri păcătoase.
Mânia lui Dumnezeu nu s-a îndreptat împotriva sărbătorilor, ci împotriva felului nelegiuit prin care păcătoşii se manifestau la
sărbătoare şi abuzau de ea. Ideea este că un
om care nu a fost născut din nou, indiferent
de circumstanţe, se va comporta în acord cu
natura care îl defineşte.
În privinţa copiilor lui Dumnezeu, cei
care şi-au deschis inima spre Cuvântul
adevărului şi au acceptat ca Dumnezeul în-

trupat să I-a chip în ei, felul de a sărbători va fi întotdeauna în acord cu voia lui
Dumnezeu şi în armonie cu natura pe care au dobândit-o.
Consider că este un câştig imens că
în preajma Sărbătorii Naşterii Domnului,
mintea şi inimile credincioşilor se îndreaptă
spre măreaţa taină a întrupării, cu o intensitate care nu ar fi manifestată în asemenea
măsură dacă evenimentul specific nu ar fi
prezent în practica lor.
Inima îmi tresaltă de bucurie când pot fi
martor la abundenţa Cuvântului care scoate
în evidenţă întruparea cu toate implicaţiile,
faţetele şi binecuvântările ei. Aspectul acesta este cu atât mai necesar, cu cât ştim foarte
bine că persoana lui Isus Cristos a fost mereu atacată, contestându-se divinitatea Lui,
precum şi dubla Sa natură de Dumnezeu şi
om.
Câştigul Crăciunului este adus de ocazia
specială de a vorbi şi a răspândi minunatul
mesaj al întrupării, în contextul în care inimile oamenilor sunt oarecum pregătite şi
deschise spre acest adevăr incomensurabil.
Asumarea unei astfel de responsabilităţi,
întărirea adevărului întrupării, răspândirea
veştii bune a Evangheliei şi trăirea Sărbătorii din perspectiva unei relaţii mature cu
Domnul şi a unei firi răscumpărate, nu are
cum să nu fie pe placul lui Dumnezeu.

Crăciunul e sărbătoarea minunilor, e
sărbătoarea întrupării Fiului lui Dumnezeu venit pe pământ ca să ne aducă
viață din belșug. E timpul să ne oprim un
moment din alergarea zilnică, să ne reamintim minunile pe care le face Dumnezeu în viața noastră în fiecare zi.
~ Cea mai mare minune pe care Dumnezeu
a făcut-o pentru mine a fost aceea de a se

naşte în viaţa mea. Nu știu ce s-ar fi ales de
mine dacă Dumnezeu nu îmi deschidea min-
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accept în viaţa mea. Îi mulțumesc că Îi simt
mâna şi prezenţa zi de zi. Îi mulțumesc că
minunea naşterii Domnului Isus îmi oferă şi
azi, iertare, eliberare şi restaurare.
Iulia Brătulescu

~ Faptul că Dumnezeu a schimbat viața și
gândirea mea e o minune. Dacă nu s-ar fi atins El de mine, nu eram ce sunt astăzi. E o
minune, printre cele mai importante, că m-a
făcut să înțeleg cu adevărat ce înseamnă venirea Domnului Isus Hristos pe pământ și ce
înseamnă cu adevărat această sărbătoare.
Anul care tocmai se încheie a fost o minune
prin toată dragostea lui Dumnezeu care și-a
arătat-o față de mine deși nu meritam. E o
minune să văd cum Dumnezeu lucrează în
viața mea, cum aranjează toate lucrurile întrun mod atât de perfect și cum planuile Lui
se împlinesc cu atâta credincioșie și pentru
mine.
Roxana Tentiș
~ Minunile din viața noastră pe care le vedem în fiecare zi sunt mai vizibile de când
suntem în Austria. Vedem protecția Lui, avem sănătate și călăuzire în fiecare moment
din viața noastră. Pentru tot ce face El pentru
noi suntem veșnicic recunoscători și mulțumitori.
Ion și Rodica Tincu
~ Domnul m-a binecuvântat cu o familie
frumoasă și cu un prieten care îl slujește pe
Domnul. Sunt mulțumitoare pentru tot ce
am primit anul acesta din mâna Domnului.
Silvia Zah
~ E greu să scriu doar depre o minune pe
care a făcut-o Dumnezeu în viața mea deoarece El a făcut atât de multe pentru mine. Pot
să spun că Dumnzeu m-a binecuvântat foarte mult anul acesta, dar mai ales în semestrul
acesta care este pe sfârșit. Nu am destule cuvinte să-I mulțumesc pentru grija pe care
mi-a purtat-o zi de zi, clipă de clipă pentru
fiecare binecuvântare pe care mi-a dat-o. A
fost cu mine la fiecare pas, m-a ajutat să mă
apropiu de El.
Amalia Matei
~ Fiecare zi din viața noastră este o minune.
În fiecare dimineață când deschidem ochii
și realizăm că suntem sănătoși, că avem un
acoperiș deasupra capului, avem îmbrăcăminte și hrană mai mult decât avem nevoie,
trebuie să fim mulțumitori că Dumnezeu es-

te foarte bun cu noi, chiar atunci când noi nu
merităm. Dacă privim în jurul nostru vedem
atâția oameni, copii care poate în această
seară vor dormi pe stradă, nu putem să nu ne
întrebăm cu ce suntem noi mai presus decât
ei?!... Cu nimic, pentru că El a venit în lume
pentru noi toți, săvârșind astfel cea mai mare
minune și facându-ne totodată cel mai mare
dar: viața veșnică. „Căci un Copil ni S-a
născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe
umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic,
Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn
al păcii.” (Isaia 9:6)
Lia Toldaș
~ Una dintre minunile pe care le-a făcut
Dumnezeu în viața mea a fost la un accident
când nu s-a întâmplat aproape nimic și mi-a
dat putere să pot merge mai departe. Mi-am
adus aminte de acest verset „nu te teme, căci
Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare,
căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc,
tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
Gina Olar
~ „Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân
în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea,
şi vi se va da.” (Ioan 15:7) Dumnezeu lucrează în noi în fiecare zi. E o minune să mă
trezesc dimineața, e o minune să Îi simt prezența și susținerea la școală, în examene, e
o minune să știu că cea mai puternică ființă
din acest univers mă iubește și mai mult...
sunt copil de Dumnezeu. Pornesc cu încredere pe drumul croit de El și învăț să mă așez în planul Său. Dar minunea cea mai dragă de care îmi amintesc mereu, este cea prin
care am ajuns să îmi împlinesc visul de a
cânta la flaut. Dumnezeu face minuni și ascultă rugăciuni. Chiar și rugăciuni ale unui
copil fără multe cuvinte alese cu atenție și
care auzite nu ar impresiona poate prin îmbinarea lor, dar spuse dintr-o inimă sinceră.
Prima mea experiență a fost să aud flautul
într-o biserică baptistă din Oradea și să simt
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