FESTIVALUL INTERNAȚIONAL ”NAȘTEREA DOMNULUI – DAR DE CRĂCIUN”
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Când fulgii de nea ni se opresc în palmă, când glasul melodios al colindelor
ne picură în suflete,ne dăm seama că de la Naşterea Mântuitorului Iisus
Hristos au trecut două mii de ani. Două mii doisprezece ani de când iubirea
fără margini a lui Dumnezeu Tatăl l-a trimis în lume pe Fiul Său iubit
Hristos,Dumnezeu – Omul “ să se nască şi să crească ” iar prin suferinţele,
moartea şi învierea Să ne mântuiască.
Crăciunul sau Naşterea Domnului este o sărbătoare deosebită.Oamenii îşi fac
daruri unii altora pentru a-şi arăta dragostea lor. Atunci când primim un dar
ştim că cineva ne iubeşte şi că ne vrea binele.
Primul Crăciun a fost atunci când Dumnezeu- Cel care a creat lumea întreagă
şi ne iubeşte pe toţi a oferit darul Său omenirii.Acest dar a fost Iisus Hristos,
Fiul Său , căci ne spune Sfânta Scriptură : “ Aşa de mult a iubit Dumnezeu
lumea încât L-a dat pe Fiul Său , Cel – Unul – Născut – ca oricine crede în El
să nu piară ci să aibă viaţă veşnică ( Ioan 3,16 )“. Festivalul internaţional “
Naşterea Domnului dar de Crăciun ” este cadoul pe care elevii cu dizabilităţi
doresc să-l ofere tuturor celor din jur, aşa cum Dumnezeu L-a oferit pe Fiul
Său ca dar întregii omeniri din IUBIRE. La această manifestare cultural
religioasă ajunsă la ediţia cu nr.V , sunt antrenaţi în fiecare an aproximativ 300
de elevi din toată ţara şi din şcolile din ţările partenere în cadrul proiectului
Comenius : Polonia, Ungaria, Turcia. Festivalul cuprinde 4 secţiuni : teatru,
muzică/dans ,obiecte decorative şi DVD. Scopul primelor două secţiuni este
acela de a-i arăta copilului că pe lângă frumosul din afara noastră există şi
frumosul din noi înşine, ca o răsfrângere a dumnezeirii în om exprimată prin
aceste forme.
Secţiunea obiecte decorative ,lucrul mâinilor dibace,le oferă elevilor
posibilitatea de a se apropia de Dumnezeu prin propriile lor creaţii, realizate cu
priceperea pe care o au, dar mai ales cu iubirea exteriorizată faţă de semeni şi
faţă de Creator. Efortul depus de cadrele didactice în pregătirea acestor copii,
pentru a urca pe scenă în cadrul festivalului nu este uşor, dar, şi munca depusă
de aceşti profesori speciali este într-un fel cadoul pe care aceste cadre
didactice doresc să-l facă acestor elevi speciali ajutându-i să fie mai buni, să-i
facă să aibă încredere în ei, să-i pună în valoare, să-i facă să iubească..
Oferindu-le exemplul lor personal, manifestând alături de ei prin fapte
credinţa, exersând împreună cu ei toleranţa şi altruismul, tratându-i pe toţi în
mod egal indiferent de naţia ,cultul sau deficienţa pe care o au, nădejdea
noastră într-o lume mai bună va avea cu siguranţă sorţi de izbândă.
Bucuriile sărbătorilor de iarnă să vă umple sufletele de lumină! Hrisos să vă
aducă mântuirea sufletelor ! Sărbători fericite şi La mulţi ani !

