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Cu aceste două salutări, Merry Christmas, Happy New Year, se salută
Americanii de pretutindeni la Crăciun și la Anul Nou. Ei își urează unii la alții un
Crăciun cu bucurii și un an nou fericit. Nu ar fi rău ca toți oamenii să se bucure de
Crăciun și să aibă un an nou fericit. Știm însă că totul ține de vremuri și de
împrejurări. Bucuriile sunt popasuri mici pe acest pământ. Vin repede și trec și

mai repede. Fericirea depinde de atitudinea fiecăruia la provocările aduse de anul
nou. Poți să te bucuri dacă privești lucrurile din perspectiva Lui Dumnezeu, dar
imediat dacă le privești din perspectiva umană, dispare bucuria. Noi nu avem un
salut specific, decât doar vechiul salut „sărbători fericite,” iar în sudul Banatului
mai spun oamenii, Cristos s-a născut, și li se răspunde, adevărat că s-a născut. Nu
cred că are vre-o importanță cum ne salutăm, ci cred că important este cum
celebrăm Crăciunul.
Vine din nou Crăciunul și de ce să ne plângem că e comercializat, deoarece
totul este comercializat. Se fac reclame la toate lucrurile chiar și la concerte
creștine, la evanghelizări, la conferințe creștine. Nu e nimic rău în comercializare,
ci răul stă în dorința noastră de a da curs comercializării. Dacă noi nu am alerga
după ce e nou și interesant, și nimeni nu ar mai alerga, atunci s-ar stopa iureșul
comercializării. Dar atâta timp cât sunt oameni pe lume, comerțul va înflori, iar
noi vom suferi fie că am cheltuit prea mult, fie că nu am avut ce să cheltuim.
În fiecare an, mii și mii de brazi sunt tăiați și apoi ajung prin casele
oamenilor care-i împodobesc frumos pentru copiii lor. Mai cad globuri, se mai
sparg, se mai rup crengi, se mai întâmplă neplăceri, dar toate sunt parte din Crăciun
și tot ce e legat de Crăciun e frumos, fiindcă e Crăciun! Am văzut multe din
acestea, am trăit în mai multe locuri și am văzut diferite obiceiuri. Am văzut în
biserică pomul de crăciun, l-am văzut scos afară cu furie, și l-am văzut apărat cu
dârzenie. Nu cred că pomul, globurile sau luminile au vre-o vină. Cred, de fapt
cum credem toți, că noi suntem problema.
Noi nu avem convingerea că suntem împliniți prin Darul nespus de Mare al
Lui Dumnezeu, și încercăm să ne mai facem bucurii din ale noastre. Nu sunt rele,
dar sunt așa de slabe și trecătoare, că putem spune ca și Solomon, totul e

deșertăciune și goană după vânt! Bucuria pe care Domnul a adus-o în lumea
noastră acum două mii de ani, nu s-a terminat și nu se termină în cei ce o au și o
cunosc prin prezența Lui în ei. Bucuria Lui nu depinde de cât de bogat sau sărac
este Crăciunul, sau de cât ai sau nu ai, ci bucuria Lui este lăuntrică și ține veșnic.
Să nu încercăm să ne facem noi înșine bucurii, ci să cerem Domnului să ne umple
de bucuria Lui.
Întruparea Domnului Isus a însemnat punctul de început al mântuirii noastre.
Fără întrupare, noi nu am fi fost niciodată mântuiți. Întruparea a făcut posibil ca
Dumnezeu să poată muri. Luând trup asemenea oamenilor, moartea a fost posibilă,
iar restul îl știm din evanghelii, Domnul Isus a crescut, a suferit, a murit și a înviat!
Nu e ușor de înțeles cum s-a întâmplat, dar prin credință pricepem că Duhul Sfânt a
făcut posibil ca Divinul să se îmbrace în omenesc și astfel să se nască veșnicul Fiu,
ca un copilaș în Betleemul Iudeii. De atunci și până azi, oamenii mari au cercetat
și au analizat întruparea și nu i-au dat de capăt. Nu cred că generația noastră va
dezlega taina întrupării, dar mă rog ca prin credință, toți să creadă că Domnul Isus
a venit în trup. Dacă cineva neagă că Domnul Isus a venit în trup, Ioan scrie că
acela este anticrist. Să ne păzească Domnul să negăm întruparea. Maria și nici Iosif
nu au înțeles taina întrupării, dar au crezut și prin credință au văzut minunea
nașterii Fiului Lui Dumnezeu. Desigur că în cer vom înțelege deplin cum a fost
posibil așa ceva. Noi slăvim pe Domnul că a fost posibil, și că Domnul a putut săȘi dea viața ca să ne răscumpere pe noi din blestemul de moarte în care ne-a
aruncat păcatul. Slavă și glorie Celui Care a venit în lume și prin care lumea
poate fi salvată!

Vă dorim la toți un Crăciun frumos, cu pace, bucurie și har. Să vă bucurați că Isus
a venit în lume să aducă viața veșnică! Să-I dăm slavă și să ne închinăm înaintea
Lui, recunoscându-L ca Domn și Dumnezeu în viețile noastre.
Mâna Lui tare să ne conducă în anul care vine, iar dacă El va veni, să fim toți gata
să-L întâmpinăm pe norii cerului!
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