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       Vin sărbătorile şi asta fără doar 
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                  Crăciunul - mare bucurie atât pentru cei mici cât şi pentru cei mari. Cu toţii suntem 
bucuroşi în preajma sărbătorilor, chiar dacă motivele bucuriei fiecăruia  dintre noi sunt diferite. 
Unii ne bucurăm de bradul împodobit, alţii de mulţimea cadourilor prim
zilele libere oferite de sărbători, alţii de bucuria de a petrece câteva zile in sânul familiei şi lista 
motivelor bucuriei noastre ar putea continua, căci fiecare dintre noi poate găsii măcar un singur 
motiv pentru a fii bucuros în aceste zile minunate. Şi totuşi, mai sunt o mulţime de oameni, care 
nu găsesc un motiv pentru care să se bucure, chiar şi nouă, celor bucuroşi, uneori tristeţea se 
pogoară în inimile noastre, datorită ne recunoaşterii darului suprem care ni se oferă în 
de sărbătoare.  

  Darul suprem oferit nouă în aceste zile este Însuşi Fiul lui Dumnezeu care se face om, pentru ca 
pe om sa-l îndumnezeiască. Însuşi Dumnezeu se pogoară ca omul să se poată ridica. Astăzi este 
începutul mântuirii noastre, de ast
nişte osândiţi, ci suntem fii a lui Dumnezeu pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu este fratele 
nostru. Dumnezeu Atotputernic, Dumnezeu creatorul cerului şi al pământului, Dumnezeu cel 
mai înainte de veci, ni se dăruieşte nouă astăzi sub forma unui prunc înfăşat în scutece pentru a 
fii bucurie tuturor. Astăzi se uneşte cerul c
astăzi magii, înţelegând darul, aduc daruri împreună cu păstorii, cel

 Aşadar să nu uităm că înaintea darurilor noastre, Însuşi Dumnezeu este dăruitorul, şi să avem 
grijă, ca nu cumva din marea noastră grijă de a oferii daruri, să uităm să primim darul care ni
dăruieşte Dumnezeu. Să Îl primim
povăţuitor la toate gândurile şi  faptele cele bune.  
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mare bucurie atât pentru cei mici cât şi pentru cei mari. Cu toţii suntem 
bucuroşi în preajma sărbătorilor, chiar dacă motivele bucuriei fiecăruia  dintre noi sunt diferite. 
Unii ne bucurăm de bradul împodobit, alţii de mulţimea cadourilor primite sau oferite, alţii de 
zilele libere oferite de sărbători, alţii de bucuria de a petrece câteva zile in sânul familiei şi lista 
motivelor bucuriei noastre ar putea continua, căci fiecare dintre noi poate găsii măcar un singur 

în aceste zile minunate. Şi totuşi, mai sunt o mulţime de oameni, care 
nu găsesc un motiv pentru care să se bucure, chiar şi nouă, celor bucuroşi, uneori tristeţea se 
pogoară în inimile noastre, datorită ne recunoaşterii darului suprem care ni se oferă în 

Darul suprem oferit nouă în aceste zile este Însuşi Fiul lui Dumnezeu care se face om, pentru ca 
l îndumnezeiască. Însuşi Dumnezeu se pogoară ca omul să se poată ridica. Astăzi este 

începutul mântuirii noastre, de astăzi cu toţii avem un scop foarte bine stabilit, nu mai suntem 
nişte osândiţi, ci suntem fii a lui Dumnezeu pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu este fratele 
nostru. Dumnezeu Atotputernic, Dumnezeu creatorul cerului şi al pământului, Dumnezeu cel 

e de veci, ni se dăruieşte nouă astăzi sub forma unui prunc înfăşat în scutece pentru a 
fii bucurie tuturor. Astăzi se uneşte cerul cu pământul, astăzi oamenii cântă împreună cu îngerii, 
astăzi magii, înţelegând darul, aduc daruri împreună cu păstorii, celui care nouă ni se dăruieşte. 
Aşadar să nu uităm că înaintea darurilor noastre, Însuşi Dumnezeu este dăruitorul, şi să avem 
grijă, ca nu cumva din marea noastră grijă de a oferii daruri, să uităm să primim darul care ni
dăruieşte Dumnezeu. Să Îl primim în gândurile noastre, în inimile noastre, să ne fie călăuzitor şi 
povăţuitor la toate gândurile şi  faptele cele bune.   
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