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Cu câţiva ani în urmă, un prieten foarte talentat 
a petrecut ore în şir ca să recreeze scena Crăciunu-
lui din aluat cu sare, cu nenumărate detalii uimi-
toare. Punctul central era staulul, însă scena lui era 
mult mai complexă, prezentând şi oraşul Betleem 
şi împrejurimile rurale.

Clădirile erau pictate, pe străzi pusese pietricele mici, în grădini şi pe dea-
luri era muşchi de pădure, iar oraşul prinsese viaţă cu clădirile celor bogaţi, 
dar şi cu cele sărăcăcioase, cu magazine, hanuri şi o mulţime de oameni (chiar 
şi pisici vagaboande) răspândiţi peste tot.

Eu nu aş putea în nici un caz să construiesc ceva atât de impresionant! Ca 
să fiu sincer, îmi este greu să fac şi un avion din hârtie să fie cât de cât aero-
dinamic. Geniul acestui prieten al meu a fost egalat de altruismul lui când, la 
începutul anului următor, el a donat întreaga machetă.

Ceea ce m-a fascinat pe mine a fost privirea de ansamblu pe care ţi-o 
dădea această machetă, despre ceea ce se întâmpla în restul oraşului în acea 
noapte, nu doar în staul. Mi-a arătat mai clar că în afară de păstorii care au 
văzut şi au auzit corul îngeresc cântând şi lăudându-L pe Dumnezeu, majo-
ritatea oamenilor îşi vedeau de treburile lor fără să aibă vreo idee despre cele 
întâmplate.

Într-un fel, cam aşa se întâmplă şi astăzi. Ni se poate întâmpla foarte uşor 
să trecem prin perioada de Crăciun fără să o trăim din plin. Chiar şi atunci 
când ne bucurăm de spiritul sărbătorii şi de festivităţi, s-ar putea să lăsăm 
deoparte semnificaţia mai profundă a sărbătorii.

Ceea ce majoritatea locuitorilor Betleemului nu ştiau era că în noaptea 
primului Crăciun ceva uimitor s-a întâmplat în mijlocul lor, iar ceva uimi-
tor se poate întâmpla cu ocazia acestei sărbători şi în vieţile noastre dacă ne 
deschidem inimile. S-ar putea să nu fie ceva strălucitor sau grandios, iar dacă 
nu suntem atenţi s-ar putea să-l ratăm, însă cred că sărbătoarea Crăciunului 
este un moment magic şi abia aştept să văd ce îmi rezervă mie. Sper că şi tu 
aştepţi cu aceeaşi nerăbdare.

Îţi doresc un Crăciun foarte fericit!

Samuel Keating
Editor executiv
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Crăciunul din 1984 a 
fost cel de-al treilea 
Crăciun pe care eu şi 
familia mea l-am petre-
cut în afara Europei, 
într-un sătuc izolat din estul Indiei 
unde ajutam ca voluntari şi care 
devenise ca o a doua casă pentru 
noi. După greutăţile iniţiale de 
adaptare la climatul şi cultura dife-
rită, am ajuns să apreciem oamenii 
minunaţi cu care trăiam şi să ne 
bucurăm de toate priveliştile, 
sunetele, gusturile şi aromele noi. 
Îmi plăcea în mod deosebit să fac 
cumpărături din piaţa locală unde 
aveau tot anul o varietate de fructe 
fabuloase – mango, banane, lichi, 
papaia, jackfruit, limete şi altele.

Într-unul din aceste drumuri 
la piaţă s-a întâmplat o dată să 
vedem un stand care vindea – la 
preţuri exorbitante – nişte mere 

FRUMOASELE  
MERE ROŞII

frumoase. Ni s-a spus că au fost 
aduse din nordul îndepărtat al ţă-
rii, ceea ce explica preţul.

M-au cuprins amintirile din 
copilărie şi, bineînţeles, Crăciunul 
este perioada când amintirile par 
să aibă o putere mai specială. Fii-
ca mea mai mare era cu mine în 
ziua aceea şi a pus în cuvinte ceea 
ce simţeam şi eu: „Ar fi minunat să 
avem mere de Crăciun”.

Aşa mi-a venit ideea surprizei de 
Crăciun pentru familia mea. Eu şi 
soţul meu am petrecut o seară îm-
pachetând mici cutiuţe cu prăjitu-
rele, nuci... şi un măr mare şi roşu!

În dimineaţa de Crăciun copiii 
şi-au deschis cutiile şi au sărit în sus 
şi în jos de bucurie la vederea me-
relor! Cred că noi, părinţii, ne-am 
bucurat la fel de mult privindu-le 
bucuria precum şi savurând pro-
priile noastre mere – căci şi noi 

am primit fiecare câte o cutiuţă de 
Crăciun.

Acum suntem întorşi în Europa 
de câţiva ani şi am mâncat deja o 
mulţime de mere, însă toată fami-
lia noastră păstrează încă în me-
morie acel Crăciun „sărăcăcios” 
în care am trăit acel sentiment 
„bogat” de recunoştinţă pentru un 
simplu măr.

Ar fi bine să putem găsi tot tim-
pul motive simple şi umile de a fi 
recunoscători – nu doar de Cră-
ciun, dar cu ocazia fiecărei sărbă-
tori şi al oricărui eveniment de pe 
tot parcursul anului.

Anna Perlini este cofonda-
torul organizaţiei Per un 
Mondo Migliore (http://www.
perunmondomigliore.org/), o 
organizaţie umanitară activă 
în fosta Iugoslavie din 1995. ■
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Ceea ce mi-a plăcut 
mereu la Crăciun a fost 
să ascult şi să cânt minunatele 
colinde care au fost scrise de-a 
lungul secolelor. Îmi plac atât 
de mult încât le ascult şi pe 
parcursul anului. Multe dintre 
ele sunt nişte capodopere şi te 
mişcă profund. Re cent, cău-
tând pe internet versurile unora 

1. Iniţial a fost scris în franceză de 

Placide Cappeau (1808-1877) şi pus pe 

muzică în 1847 de Adolphe Adam.

COLINDE 
NEMURITOARE

dintre colindele mele preferate, 
am fost impresionat de frumu-
seţea lor poetică şi de puterea 
semnificaţiei lor aşa cum nu 
am mai fost impresionat până 
acum.

M-a impresionat că pe lângă 
rima şi repetiţia pe care cânte-
cul o cer, aceste colinde trans-
mit un mesaj atât de puternic 
şi de nuanţat. Ele exprimă ade-
văruri profunde despre Iisus, 
despre întruparea Sa, despre 
misiunea, scopul şi puterea 

Sa, cât şi despre dragostea Sa 
şi sacrificiul Său pentru uma-
nitate. Aceste colinde sunt o 
mărturie puternică a mesaju-
lui Mântuitorului şi a salvării, 
iar nouă, cei care Îl urmează, 
ne reamintesc adevărurile pro-
funde în care credem.

Sute de ani la rând aceste 
colinde au spus povestea Celui 
care a părăsit Raiul ca să aducă 
mântuirea tuturor oamenilor. 
Ne reamintesc, aşa cum au 
făcut secole la rând, de im-

De Peter Amsterdam, adaptat
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portanţa acestei zile pe care o 
sărbătorim: naşterea lui Hris-
tos Iisus, Fiul lui Dumnezeu, 
care a trăit printre noi şi şi-a 
dat viaţa pentru noi ca noi să 
putem trăi pentru totdeauna. 
În minunatele colinde de Cră-
ciun găsim adevărul despre ce 
a făcut Dumnezeu ca să dea 
umanităţii şansa salvării.

„Hark! The Herald Angels 
Sing”(„Auziţi! Îngerii vestitori 
cântă”) a fost scris în 1739 
de Charles Wesley. Iniţial a 
fost pus pe o muzică solem-
nă, apoi William Cummings 
a schimbat-o în colinda veselă 
şi frumoasă de astăzi bazân-
du-şi muzica pe piesa lui Felix 
Mendelssohn. Mesajul de îm-
păcare cu Dumnezeu, pacea 
pe care o aduce Prinţul Păcii şi 
bucuria că Iisus este Rege face 
ca acest colind de Crăciun să 
aibă un mesaj foarte profund.

„O Holy Nigth”(„O, noap-
te sfântă”) este colindul meu 
preferat – şi, de fapt, cânte-

cul meu preferat.1 Este atât de 
puternic în melodie şi versuri 
şi te ajută să înţelegi mesajul 
general de speranţă pentru toţi 
cei ce cred în Iisus şi efectul 
Lui în vieţile celor care ajung 
să-L cunoască. 

Iisus este tot timpul lângă 
noi. În călătoria vieţii noastre, 
prin fiecare test şi încercare, El 
este acolo. După cum spune 
colindul, El s-a născut să ne fie 
Prieten. El ne cunoaşte slăbi-
ciunile. El ştie totul despre noi 
– binele şi răul – şi ne iubeşte 
în ciuda a ceea ce suntem. El 
doreşte să facă parte din vieţile 
noastre, vrea să fie implicat nu 
doar în dificultăţi, atunci când 
plângem şi Îi cerem ajutorul, 
dar şi când ne bucurăm şi 
suntem fericiţi, când ne sărbă-
torim realizările şi pe cele ale 
familiei şi prietenilor noştrii.

Crăciunul ne reaminteşte 
de naşterea lui Iisus şi este un 
moment minunat din an în 
care să ne gândim la El şi la tot 

ce a făcut El pentru noi, ceea 
ce depăşeşte sezonul Crăciu-
nului. El este o parte integran-
tă din viaţa noastră şi doreşte 
să ia parte la tot ce facem – şi 
o poate face pe cât de mult Îi 
permitem.

Anul acesta, când vom 
cânta colinde, este o ocazie 
minunată să reflectăm asupra 
mesajului lor, despre ce a făcut 
Iisus şi cât de profund ne iu-
beşte El pe fiecare dintre noi şi 
pe fiecare om. – Şi să purtăm 
acele gânduri şi acea iubire cu 
noi în tot anul ce vine. Iubeş-
te-L, iubeşte creaţia Sa şi fii 
recunoscător pentru tot ce El 
a făcut.

Să ai un Crăciun minunat 
în Hristos.

Peter Amsterdam şi soţia sa, 
Maria Fontaine, sunt direc-
torii organizaţiei The Family 
International, o comunitate 
creştină de credinţă. ■

Cerul şi pământul, 
Cerul şi pământul,
În cântec răsună,
Îngeri şi oameni,
Îngeri şi oameni,
Cântă împreună:

Hristos se naşte, 
Domnul coboară,
Îngerii-i cântă, 
Magii-l adoară,
Păstori aleargă,
Ieslea-nconjoară,
Mari minuni se întâmplară.
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Recent citeam despre istoria Crăciunului 
şi despre modul cum s-au format diferite tradiţii de 
Crăciun, inclusiv unele care au ca sursă ritualuri sau 
festivaluri păgâne, şi m-a frapat să aflu că unul dintre 
cele mai fundamentale adevăruri despre Iisus este că El 
ne acceptă pe fiecare dintre noi la nivelul la care suntem.

Iisus a spus că El nu va respinge nici un om ce vine 
la El.1 Cercul Său de prieteni nu este un club exclusivist 
cu cerinţe stricte. De fapt, El face mai mult decât să ne 
accepte; de obicei El este cel care se adaptează la nevoile 
noastre.

Este interesant de observat cum a făcut întocmai lu-
crul acesta când a fost pe pământ. Când a fost cu Ni-
codim – un om educat din înalta clasă a preoţimii, cu 
cunoştinţe solide de teologie – Iisus a vorbit în aşa fel 
încât să-i trezească interesul şi să-i stimuleze intelectul.2 
Când era cu copiii, El îi lua în braţe şi le vorbea cu blân-
deţe.3 Când a fost în preajma vameşilor şi a păcătoşilor, 
a intrat în casele lor şi a mâncat, a băut şi a râs cu ei.4 De 
vreo două ori, după ce a vorbit unei mulţimi de oameni, 
Iisus a ştiut că grija lor cea mai mare era mâncarea, aşa că 

EL A VENIT 
LA NOI

i-a hrănit.5 Fie că era cu o mulţime de oameni sau doar 
cu unul singur, Iisus a făcut tot ce era necesar pentru ca 
fiecare om să simţă că El îl iubeşte.

Aşa Şi-a trăit Iisus întreaga Sa viaţă. El a venit în trup 
uman şi s-a murdărit împreună cu noi. S-a confruntat 
cu lucrurile noastre de zi cu zi, cu foametea şi cu obosea-
la. Poate că uneori a fost şi descurajat. Însă a trăit viaţa 
umană ca să poată simţi ceea ce simţim noi şi ca să poată 
înţelege lucrurile care sunt importante pentru noi.

El poate lua lucrurile pe care tu le cunoşti şi le iubeşti 
– lucrurile care sunt importante pentru tine, cum ar fi 
tradiţiile tale de Crăciun – şi le poate da o semnificaţie 
mai mare.

Anul acesta, atunci când sărbătoreşti Crăciunul, 
când deschizi cadouri, cânţi colinde şi mânânci mân-
care bună, fie ca acestea să-ţi amintească de dragostea 
nemărginită a lui Iisus pentru tine. Indiferent de ori-
ginea acestor tradiţii, poţi face ca ele să-ţi reamintească 
de darul minunat pe care Iisus ni l-a dat fiecăruia dintre 
noi atunci când a venit pe pământ, când a trăit şi a murit 
pentru noi.

Marie Story este ilustratoare şi designer 
independent şi membră în organizaţia The 
Family International în SUA. ■

1. Vezi Ioan 6:37.

2. Vezi Ioan 3:1-21.

3. Vezi Marcu 10:13-16.

4. Vezi Matei 9:10.

5. Vezi Matei 14:13-21; Marcu 6:30-44; 

Luca 9:10-17; Ioan 6:1-15.

De Marie Story
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Statueta unui înger ţinând de mână 
un băieţel rămăsese neglijată pe un raft din spate 
într-un magazin de antichităţi. Era acoperită de funin-
gine şi de praf, printre o grămadă de borcane, farfurii 
şi ornamente. Un bărbat, aruncând o privire prin 
magazin, o descoperi şi avu o inspiraţie: O va salva 
din ghearele uitării, o va restaura şi îi va da un loc de 
cinste printre decoraţiunile sale de Crăciun.

Acasă, în atelierul său de la subsol, bărbatul aco-
peri îngerul şi băieţelul cu un strat de vopsea stră-
lucitoare albă. Apoi vopsi aripile şi părul băiatului 
cu auriu. Fiecare atingere de pensulă făcea minuni. 
Statueta veche dispăru şi în locul ei apăru una nouă şi 
strălucitoare. Statueta se preschimbă înaintea ochilor 
lui într-o frumuseţe radiantă.

În timp ce o picta, bărbatul se gândi: Oare nu li se 
întâmplă şi oamenilor acelaşi lucru de Crăciun? Ei ajung 
la sfârşitul anului prăfuiţi de greutăţi. Apoi Crăciunul îi 
inspiră să se reînnoiască cu dragoste şi bucurie şi pace. 

Arta de a repicta îngerul! Aceasta este munca noas-
tră de o viaţă: să nu rămânem niciodată în praf şi în 
noroi, ci să ne ridicăm cu eroism după fiecare căzătură.

Să restaurăm îngerul! Nu trebuie să ne pierdem ni-
ciodată ideile, visele şi ţelurile. Le putem face mereu 
să strălucească din nou cu slava unei speranţe înnoite.

Restaurarea 
Îngerului

Această poveste îmi reaminteşte că viaţa primeşte 
o strălucire aparte de Crăciun. Începe cu minunea 
bebeluşului care a venit cu un mesaj de iubire şi de 
speranţă. Pentru cei care au familii lucrul acesta se 
continuă cu fericirea şi camaraderia sărbătoririi ală-
turi de cei dragi. Pentru toţi oamenii, fie că sunt sin-
guri sau împreună cu alţii, sărbătoarea Crăciunului 
se întregeşte când medităm asupra a ceea ce a făcut 
Iisus pentru noi şi când Îi mulţumim pentru binecu-
vântările pe care ni le dăruieşte.

Crăciunul este special pentru că ne bucurăm de 
ceea ce a făcut Dumnezeu pentru întreaga lume, dar 
şi pentru noi personal. El ne-a „repictat” cu calităţi 
noi pe care nu le-am fi putut dobâdi prin puterile 
noastre. El a pus iubirea Sa în noi. El ne-a dat pace, 
aşa cum au promis îngerii. El ne-a iertat toate păcate-
le şi eşecurile iar acum ne acceptă în calitate de copii 
ai Săi. El ne ajută să simţim bucuria de a-L cunoaşte. 
De Crăciun noi ne transformăm.

Acest articol este adaptat după o poves-
te de Wilfred Peterson şi apare în The 
Wonder of Christmas (Minunea Crăciu-
nului), o carte de cadou disponibilă de 
pe site-ul www.auroraproduction.com. ■
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PANTOFII DE 
CRĂCIUN 
De Steve Hearts

Repertoriul consta în mare parte 
în colinde uşoare precum „Jingle 
Bells” şi „Moş Crăciun vine în 
oraş” etc. Dintr-o dată tonul s-a 
schimbat drastic când a început 
să cânte un cântec care mi-a atras 
atenţia. Am lăsat la o parte ceea ce 
făceam ca să fiu atent. (Mai târziu 
am aflat că se intitula „Pantofii de 
Crăciun”[„The Christmas Shoes”] 
interpretat de Newsong.)

Cântecul spunea povestea 
unui om care stătea la coadă 
în Ajunul Crăciunului într-un 
magazin de lux, încercând să-şi 
termine cumpărăturile de ultim 
moment. În faţa sa era un băieţel 
care, după cum arăta, nu avea ce 
căuta într-un astfel de magazin, 
ţinând în mână o pereche de pan-
tofi. Când îi veni rândul la casă el 
spuse că vrea să cumpere pantofii 
pentru mama lui bolnavă care nu 
mai avea mult timp la dispoziţie 
– băiatul dorea ca mama lui să fie 
frumoasă dacă avea să se întâl-
nească cu Iisus în noaptea aceea. 
Băiatul îşi scoase tot mărunţisul 
pe tejghea însă casierul scutură 
din cap şi îi spuse că nu este su-
ficient. Atunci băiatul se întoarse 

Sezonul Crăciunului – 
fără îndoială perioada mea preferată 
din an – adună multe amintiri de 
neuitat. Într-un decembrie înzăpe-
zit, pe când aveam şase ani, familia 
mea a zburat din Filipine, unde 
fusesem de câţiva ani ca misionari, 
în SUA. Era prima oară când îmi 
întâlneam bunicii şi prima oară 
când vedeam zăpadă. La 15 ani 
mi-am petrecut Crăciunul cântând 
la percuţie într-o trupă ce a venit 
din Washington D.C. în Mexic 
ca să ţină concerte de binefacere. 
Mi-a plăcut foarte mult.

Însă cele mai memorabile Cră-
ciunuri pentru mine au fost în 
2002 şi 2003 şi au avut în comun 
un cântec simplu care a avut un 
impact profund în viaţa mea.

Crăciunul 2002 a fost o sărbă-
toare plină de bucurie. Cu câteva 
luni înainte mamei i se spusese că 
nu mai are cancer şi se simţea mult 
mai în putere. Într-o zi, în decem-
brie, a copt ceva pentru o întâlnire 
din ziua următoare. Îmi amintesc 
mirosul care îmbăta apartamentul 
nostru din California de Sud. Ra-
dioul transmintea de pe un post 
non-stop de cântece de sezon. 
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către bărbatul din spatele lui cu 
o privire de implorare. Bărbatul 
plăti diferenţa şi fu răsplătit cu 
o privire de recunoştinţă de ne-
uitat.

Ascultând acest cântec mi-au 
dat lacrimile. Mi-am dat seama 
cât de norocos eram să o am încă 
pe mama lângă mine. Mi-am 
imaginat tristeţea pe care pro-
babil aş fi simţit-o dacă eram în 
locul acelui băieţel care urma 
să-şi piardă mama. Cântecul mi-a 
rămas în minte pe toată perioada 
Crăciunului, iar apoi încet-încet 
cu trecerea anului l-am uitat.

În 2003 mamei i-a revenit can-
cerul şi s-a simţit din nou foar-
te rău. De Crăciun era într-un 
centru de îngrijire iar îngrijitorii 
ne-au informat că nu mai aveau 
ce să-i facă decât să o ajute să se 
simtă cât mai confortabil până îi 
venea sfârşitul. Într-o zi eram la 
cumpărături cu fratele meu şi as-
cultam la radio în maşină. Atunci 
am auzit din nou cântecul „Pan-
tofii de Crăciun”. Acum povestea 
acelui cântec mi s-a părut atât de 
reală!

Mişcaţi de mesajul cântecului 

eu şi fratele meu i-am cumpărat 
imediat mamei o pereche fru-
moasă de pantofi, care i-au venit 
foarte bine şi au bucurat-o ne-
spus de mult. După doar câteva 
săptămâni ea ne-a părăsit (din 
punct de vedere fizic, cel puţin).

Azi acest cântec minunat mă 
ajută să pot privi peste agitaţia 
Crăciunului cu toate activităţi-
le, planurile şi pregătirile pentru 
festivităţi, întâlnirile de familie şi 
toate cele. Când activităţile fără 
sfârşit încep să mă scoată din să-
rite şi simt că mă copleşeşte frus-
trarea, aud vocea mamei care îmi 
şopteşte: Aminteşte-ţi de cântecul 
„Pantofii de Crăciun”.

Acest gând îmi alungă stre-
sul şi frustrarea şi îmi amintesc 
să-mi număr multele mele bine-
cuvântări. Mă gândesc la familia 
mea şi la cei dragi care sunt încă 
în viaţă şi o duc bine şi îi mulţu-
mesc lui Dumnezeu pentru pro-
pria mea viaţă şi sănătate. Spun o 
rugăciune pentru cei mulţi care 
se găsesc în situaţii dificile în 
perioada de Crăciun – aşa cum 
era şi băieţelul din cântec, sau 
cum am fost eu şi familia mea în 

2003. Îl rog pe Iisus să mă călă-
uzească către astfel de oameni şi 
să-mi dea ocazia să le fiu o mân-
gâiere. Şi de multe ori El o face.

Acum nu mai sunt îngrijorat 
când trebuie să dau spectacole şi 
nu mă simt suficient de pregătit, 
nu mai sunt iritat dacă anumite 
detalii importante sunt trecu-
te cu vederea şi alte lucruri de 
genul acesta deoarece încerc să 
apreciez pur şi simplu faptul că 
sunt viu şi că pot să mă bucur de 
încă un Crăciun.

Steve Hearts este orb din 
naştere. El este membru 
în organizaţia The Family 
International. ■
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„În ţinutul acela erau 
nişte păstori, care stăteau afară 
în câmp şi făceau de strajă noaptea 
împrejurul turmei lor.” – Luca 2:8

Când eram copil mi-a plăcut 
cel mai mult reprezentarea lui Iisus 
ca Păstorul cel Bun, care ducea un 
miel pe umeri. Dacă eşti ca mine ai 
gândi că acei păstori ce îşi păzeau 
turma pe deal în noaptea în care 
Iisus s-a născut sunt nişte membrii 
respectabili ai societăţii, martori 
oneşti, responsabili şi demni de 
crezare. De ce altfel le-ar fi în-
credinţat îngerii un mesaj atât de 
important de a confirma venirea 
Fiului lui Dumnezeu?

Se pare însă că lucrurile erau 
puţin mai diferite: Conform unor 
istorici, păstorii din Palestina pri-
mului secol erau consideraţi clasa 
cea mai de jos. Termenul folosit 
pentru ei de către farisei s-ar tra-
duce ceva de genul „păcătoşi” – un 

ACEI  
PĂSTORI 
MURDARI
De Maria Fontaine

termen derogatoriu ce înseamnă 
scârbos şi necurat din punctul de 
vedere al ritualurilor religioase. 
Ei îşi petreceau viaţa având grijă 
de animale, dormind de cele mai 
multe ori afară, în contact cu fe-
calele şi posibil cu bolile. Se pare 
că nu erau consideraţi demni nici 
să aducă ofrande lui Dumnezeu.

Din perspectiva limitată a înţele-
gerii umane, se pare că Dumnezeu 
alesese un grup de proscrişi să-L 
întâmpine pe Fiul Său şi să răspân-
dească vestea bună a mântuirii tutu-
ror celor ce vor asculta. După stan-
dardele de azi ar echivala cu apariţia 
unui cor îngeresc unor cerşetori ce 
caută prin gunoaie. Însă Dumnezeu 
s-a uitat la inima lor. Pentru El nu 
contează care este ocupaţia omului 
sau cum este el îmbrăcat.

Biblia spune că păstorii au aler-
gat să vadă pruncul, deci nu au avut 
timp să se spele sau să se schimbe în 
haine mai bune şi probabil că nici 
nu aveau. Au alergat aşa cum erau, 
direct de pe deal în prezenţa Mân-

tuitorului.1 Ne putem imagina cu 
cât entuziasm au povestit despre în-
tâlnirea lor cu Maria şi Iosif şi des-
pre dragostea şi acceptarea cu care 
aceştia i-au primit.

De ce ar fi ales Dumnezeu nişte 
păstori? De ce ar fi oferit El acest 
privilegiu nepreţiut unor oameni 
fără valoare în ochii oamenilor? 
Poate fiindcă El ştia că ei vor cre-
de cu o credinţă simplă şi pură. 
Putea conta pe ei că vor alerga cu 
entuziasm să fie alături de Fiul Său 
nou-născut.

Păstorii au primit această onoa-
re din partea lui Dumnezeu şi li 
s-a dat misiunea privilegiată de a 
răspândi vestea cea bună. Spunând 
şi altora despre naşterea Mântuito-
rului2 păstorii au devenit primii 
misionari creştini.

Maria Fontaine şi soţul ei, 
Peter Amsterdam, sunt direc-
torii organizaţiei The Family 
International, o comunitate 
creştină de credinţă. ■

1. Vezi Luca 2:15-16.

2. Vezi Luca 2:17-18.
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Era dimineaţa de 
Crăciun iar eu şi soţia ne 
bucuram de o pauză binemeritată 
după un decembrie foarte agitat. 
Priveliştea din balconul hotelului – 
un lac limpede înconjurat de munţi 
cu vârfurile înzăpezite – era idilică, 
însă cum mie îmi place să observ 
păsările mi-a atras atenţia ceea ce 
se întâmpla pe cer.

Câteva cârduri de mii de grauri 
zburau şi virau în sincron perfect. 
Se despindeau în grupuri mai mici 
apoi se reuneau din nou. Urcau, 
coborau, virau şi se roteau de par-
că erau o singură fiinţă. Grupul 
îşi schimba mereu forma, o parte 
a cârdului se întâlnea cu cealaltă, 
apoi se rupeau într-o formaţiune 
nouă şi zburau în direcţie opusă. 

De Curtis Peter van Gorder

Acest spectacol a durat peste 30 de 
minute.

După unii ornitologi acest uimi-
tor balet aerian se datorează faptului 
că păsările caută iarna curenţii de 
aer cald. Păsările pot zbura ore în şir 
pe aceşti curenţi. Louise Crandal, 
fostă campioană de zbor cu para-
panta, zbura cu vulturul ei dresat ca 
să obţină rezultatele cele mai bune. 
Ea i-a sfătuit pe ceilalţi planorişti:

„Urmaţi păsările. Ele sunt ma-
eştii cerului, aşa că faceţi ce fac ele. 
Este foarte simplu!... Eu mi-am dat 
seama că păsările nu zboară în cer-
curi. Ele se învârtesc, dar niciodată 
în cercuri perfecte de 360°. Fiecare 
tură este diferită şi îşi ajustează con-
tinuu zborul şi se mută acolo unde 
curenţii calzi sunt mai puternici 
sau chiar câteva sute de metri mai 
în lateral ca să găsească un curent 
mai bun. Oricând ai ocazia să zbori 
cu o pasăre încearcă să o urmezi 
cât mai bine. Când păsările zboară 
ele încearcă să stea cât mai mult în 
curenţii ascendenţi, chiar dacă au 

în urma lor un planorist enervant, 
deci ai mereu ceva de învăţat.”1

Înapoi la ziua de Crăciun şi la 
minunatul spectacol acrobatic ce-
resc: zborul păsărilor părea o vene-
raţie adusă Creatorului lor, iar mie 
mi-a venit în minte corul îngeresc 
care a vestit naşterea lui Hristos: „Şi 
deodată, împreună cu îngerul s-a 
unit o mulţime de oaste cerească, 
lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 
‚Slavă lui Dumnezeu în locurile 
prea înalte şi pace pe pământ între 
oamenii plăcuţi Lui!’ ”.2

Iisus a promis: „Şi după ce voi fi 
înălţat de pe pământ, voi atrage la 
Mine pe toţi oamenii”.3 Să ne ală-
turăm şi noi îngerilor de Crăciun, 
să ne deschidem aripile şi să zburăm 
spre ceruri!4

Curtis Peter van Gorder este 
scenarist şi coordonator de 
programe de mimă (http://
elixirmime.com/) în Mumbai, In-
dia, şi membru în organizaţia 
The Family International. ■

1. „How to Thermal: Zen and the Art of 

Circles Part 2: Vertical Motion,” revista 

Cross Country, 23 martie 2006.”

2. Luca 2:13-14

3. Ioan 12:32

4. Vezi Psalmul 55:6.

B
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Anul trecut nu am simţit 
acea magie de Crăciun. Am fost 
deranjată de tot comercialismul care 
a năpădit oraşul luni întregi şi undeva 
între reclamele sclipitoare şi neputinţa 
de a-i oferi ceva lui Iisus din cauza 
situaţiei limitate în care mă aflam, 
mi-am pierdut entuziasmul. Nu eram 
entuziasmată să decorez bradul şi nici 
să trec prin nebunia pregătirilor ca să 
fac sărbătoarea „semnificativă”.

Însă anul acest a fost cu totul 
altfel. De fapt am început să ne 
pregătim chiar din iulie! Deci ce a 
fost diferit?

Atunci eu şi copiii mei am stabilit 
un plan de a-I dărui lui Iisus 1001 
cadouri de ziua Lui şi de atunci Îi tot 
trimitem câteva în fiecare zi. Partea 
din spate a uşii noastre de la bucă-
tărie este plină cu liste şi tabele, iar 
acum sunt sute de idei bifate pentru 
cadourile pe care deja I le-am dăruit! 

1001  
DE DARURI 
PENTRU Iisus

Există un tabel cu faptele bune făcu-
te pentru a-i ajuta pe alţii. Există un 
tabel cu versetele biblice memorate. 
Există un tabel cu poveştile bibli-
ce audio pe care le-am înregistrat 
pentru alţi copii. Există un tabel cu 
scrisorile pe care le-am scris pentru 
prieteni. Există un tabel pentru tim-
pul petrecut în comuniune cu Iisus. 
Iată doar câteva din darurile pe care 
noi le dăruim de Crăciun lui Iisus.

Anul acesta sărbătoarea Crăciu-
nului a început la noi cu luni înain-
te şi ne face să ne simţim grozav. Nu 
ne simţim grăbiţi, presaţi de timp, 
nu ne simţim prost că nu avem 
timp să facem ceea ce ne dorim şi 
nu simţim că nu ne putem concen-
tra. Ne atingem ţelurile şi ne folo-
sim timpul ca să-L bucurăm pe El 
şi să-i facem fericiţi pe alţii. Tabelele 
noastre sunt aproape pline, iar când 
vor fi complete le vom pune pe fie-

care în parte într-o cutie de cadou 
pe care o vom pune sub brad. Aces-
tea sunt daruri din inimă – fiecare 
reprezintă timp, dragoste şi efort, 
ceea ce ştim că El ar fi bucuros să 
primească.

Acum ştim deja care va fi cel 
de-al 1001-lea cadou al nostru – o 
simplă lumânare de zi de naştere. O 
vom aprinde câte puţin în fiecare zi 
în timp ce ne rugăm pentru oa-
meni din întreaga lume să ajungă să 
cunoască dragostea lui Iisus. Aceste 
rugăciuni sunt şi ele daruri pe care 
le oferim Celui care ne-a oferit din 
partea Lui totul.

Chalsey Dooley scrie mate-
riale de inspiraţie pentru 
copii şi pentru îngrijitorii 
lor şi se ocupă continuu 
de educaţia copiilor ei şi 
locuieşte în Australia. ■

De Chalsey Dooley
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Îmi place când este 
ziua mea şi toate lucru-
rile ce au legătură cu 
asta – mai ales felicitările din 
partea familiei şi prietenilor, fie la 
telefon, prin sms, prin email, pe 
Facebook sau prin felicitări clasice. 
Pentru o zi totul este despre mine – 
mâncarea mea preferată, unde îmi 
place mie să merg, ce îmi place să 
fac, în principiu orice îmi doresc 
eu. Îmi place să mă răsfăţ ca „săr-
bătorita” zilei.

Din păcate, însă, ştiu un băiat a 
cărui zi de naştere devine din ce în 
ce mai puţin despre El.

În ziua de azi Crăciunul se redu-
ce tot mai mult la zile libere de la 
servici, cumpărături şi un motiv ca 
rudele să se întâlnească. Decoraţiu-
nile, schimbul de cadouri şi petre-
cerile aduc o oarecare bucurie, însă 
spiritul Crăciunului a fost înlocuit 
în mare parte de „spiritul vacanţei”.

Am citit odată despre un băieţel 
care a fost cu bunica lui la cumpă-
rături în perioada Crăciunului şi a 
fost uimit de toate decoraţiunile, 

I N I M A  C R Ă C I U N U L U I
Dăruieşte-I lui Iisus un cadou de 
Crăciun deschizându-ţi inima Lui. 
Spune simplu: „Îţi mulţumesc, Ii-
sus, că ai venit în această lume ca să 
mă salvezi. Te primesc în viaţa mea. 
Te rog să fii alături de mine acum şi 
pentru totdeauna”. 

jucăriile şi de reproducerea ateli-
erului Moşului. Absorbind încet 
atmosfera copilul privi în sus că-
tre bunica lui şi o întrebă inocent: 
„Dar unde este bebeluşul Iisus?”.

Întrebarea acelui copil are o 
semnificaţie profundă. În mijlocul 
strălucirii şi al farmecului Crăciu-
nului modern oare uităm de ade-
vărata semnificaţie a sărbătorii? Cât 
de mulţi dintre noi îşi aduc aminte 
că această sărbătoare este ziua de 
naştere a Cuiva şi se gândesc la 
ce şi-ar dori El ca noi să facem cu 
această ocazie?

Sunt sigură că El este mişcat de 
timpul şi efortul nostru pentru de-
coraţiuni şi cumpărarea cadourilor 
pentru cei dragi nouă, dar cât de 
fericit ar fi dacă I-am dărui şi Lui 
un cadou de ziua Lui!

Dacă cauţi idei pentru un cadou 
pentru Iisus, poţi să te inspiri din 
acestea:
• Spune-I cât de mult Îl iubeşti. 

Nu este niciodată îndeajuns să 
spui cuiva că Îl iubeşti.

• Exprimă-ţi dragostea pentru fa-

Ce şi-ar dori 
sărbătoritul? 

milie şi prieteni. Nu ştii nicio-
dată cine are nevoie să audă că 
este iubit.

• Dăruieşte săracilor. Ajută-i pe al-
ţii în numele lui Iisus şi invită-i 
să simtă şi ei spiritul Crăciunu-
lui.

• Împacă-te cu cei cu care eşti su-
părat.
Haide să facem anul acesta ceva 

pentru Sărbătorit!

Sukanya Kumar-Sinha citeşte 
revista Activated (după care se 
traduce revista ContactS) în 
India. Ea trăieşte în Gurgaon şi 
lucrează ca manager principal 
de programe într-o misiune di-
plomatică în New Delhi. ■

De Sukanya Kumar-Sinha
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Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, că 
a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede 
în El, să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică. – Ioan 
3:16

Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi 
această viaţă este în Fiul Său.
– 1 Ioan 5:11

Noi privim la slava vieţii lui Iisus 
în anii Săi de maturitate. Atunci El a 
făcut mari miracole şi şi-a dezvăluit 
puterea Sa divină. Atunci El a grăit cu-
vinte minunate care au atins lumea cu 
binecuvântarea lor. Atunci El a mers 
pretutindeni făcând bine, arătând 
dragostea lui Dumnezeu prin viaţa Sa 

BEBELUŞUL 
CARE A 
SCHIMBAT 
LUMEA

obişnuită şi prin crucea Sa...
Însă în nici o parte din viaţa lui Iisus 

Hristos nu există slavă mai mare cum 
este în naşterea Sa. Nimic nu a arătat 
mai multă iubire pentru omenire de-
cât faptul că El a acceptat să se nască. 
Am putea spune că esenţa evangheliei 
este crucea, însă primul pas spre iertare 
a fost în Întruparea, atunci când Fiul 
lui Dumnezeu s-a eliberat pe Sine de 
atribuţiile Sale divine şi a intrat în viaţa 
umană cu toate slăbiciunile şi neputin-
ţele prunciei. Prin dragostea şi harul pe 
care îl arată, leagănul lui Iisus este la fel 
de uimitor precum este crucea Sa. 
– J. R. Miller (1840-1912)1

Să ne amintim că inima de Cră-
ciun este o inimă darnică, o inimă larg 
deschisă care se gândeşte mai întâi la 
alţii. Naşterea bebeluşului Iisus este 
cel mai semnificativ eveniment din 
întreaga istorie, deoarece înseamnă 

momentul când leacul vindecător de 
iubire a fost turnat peste lumea bol-
navă iar de aproape două mii de ani 
acesta a transformat tot felul de inimi. 
– George Matthew Adams (1878-
1962)

Povestea de Crăciun ne aminteşte 
încă o dată că nu a fost o idee uma-
nă ca Fiul lui Dumnezeu să se nască 
într-un staul. Şi astfel primul lucru pe 
care îl aflăm din naşterea lui Iisus este 
că, de multe ori, Domnul nu este aco-
lo unde ne aşteptăm să fie. 
– James F. Colaianni (n. 1922)

El a fost creat dintr-o mamă pe care 
El a creat-o. El a fost purtat de mâini pe 
care El le-a format. El a plâns într-un 
staul în pruncie tăcută. El, Cuvântul, 
fără de care orice elocvenţă umană este 
mută. 
– Sf. Augustin (354-430) ■

1. Bethlehem to Olivet (Hodder and 

Stoughton, 1905)
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Luna decembrie este o 
lună de lucruri în plus. 
Este de obicei în plus de lucru acasă, 
mai mulţi musafiri şi mai multe 
cheltuieli. Majoritatea dintre noi 
primim mai mult liber de la şcoală 
sau de la serviciu. Majoritatea 
bisericilor văd mai mulţi oameni 
în sălile lor. Activităţile de caritate 
primesc mai multe donaţii, chiar 
mai mulţi voluntari. Poate chiar 
mâncăm şi bem în plus luna aceasta 
şi ca rezultat punem şi nişte kilo-
grame în plus.

Dar există, bineînţeles, şi ceva 
mai mult – extraordinarul dar al 
lui Dumnezeu. Ni-L putem ima-
gina pe Dumnezeu, cu două mii 
de ani în urmă, privind în jos la 
oamenii de pe pământ şi gândin-
du-se: Se pare că ei nu înţeleg. I-am 
călăuzit şi le-am dat tot felul de in-
strucţiuni, dar uită ce rău au ajuns 
lucrurile! Uită cât egoism şi câtă mi-

DECEMBRIE: 
LUNA EXTRAORDINARĂ

zerie! Trebuie să fac ceva în plus pen-
tru ei... Le voi trimite pe Fiul Meu. 
El le va arăta dragostea Mea în ac-
ţiune; El va merge până la capăt de 
dragul lor.

Şi astfel, în cea mai normală 
situaţie dar în cele mai extraor-
dinare circumstanţe, un bebeluş 
foarte special s-a născut. Dum-
nezeu şi-a arătat dragostea iar 
relaţia noastră cu El a luat o nouă 
turnură.

Ce salvator extraordinar: „El 
[Fiul] este chipul Dumnezeului 
celui nevăzut, cel întâi-născut din 
toată zidirea”.1 El a venit ca să ne 
ajute să ne împăcăm cu Dumne-
zeu şi unii cu alţii.2 „Căci Dum-
nezeu a vrut... să împace totul cu 
Sine prin El, atât ce este pe pământ 
cât şi ce este în ceruri, făcând pace, 
prin sângele crucii Lui”.3

Apostolul Ioan povesteşte des-
pre ucenicii lui Iisus care erau des-

curajaţi şi confuzi după crucificarea 
Lui şi au stat o vreme în interior 
cu uşile bine închise. În mod mi-
raculor, Iisus cel înviat a apărut 
în mijlocul lor şi le-a spus: „Pace 
vouă!”4 Acceaşi pace ne este promi-
să şi nouă, dacă Îl lăsăm în inima 
noastră.

Luna decembrie ar putea fi o 
lună mai aglomerată, dar este şi 
luna în care sărbătorim naşterea lui 
Iisus. Să nu lăsăm ca acest moment 
din an să treacă pe lângă noi fără 
să petrecem câteva clipe speciale în 
prezenţa Celui care îl face atât de 
extraordinar.

„Mulţumiri fie aduse lui Dum-
nezeu pentru darul Lui nespus de 
mare!”5

Aby May este scriitoare in-
dependentă şi profesoară în 
Marea Britanie. ■

1. Coloseni 1:15

2. Vezi Luca 2:14.

3. Coloseni 1:19-20

4. Vezi Ioan 20:26.

5. 2 Corinteni 9:15

MOMENTE DE LINIŞTE 
De Abi May
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1. Vezi Evrei 13:5.

DARUL PENTRU TINE DE CRĂCIUN  
Am un cadou special pentru tine – unul diferit de orice alt cadou pe care l-ai primit 

vreodată de la cineva. Nu poate fi cumpărat sau vândut în nici un magazin, însă Eu îl 
dăruiesc gratuit oricui pot. Nu se va învechi, nu se va strica, nu se va uza şi nu te vei plic-
tisi de el. Nimeni nu ţi-l poate lua şi va ţine pe veci. Îl poţi lua cu tine oriunde mergi şi 
te poţi bucura de el oricând şi tot timpul. Nu se schimbă dar nu va înceta să te surprindă 
şi să te uimească. Îl poţi împărţi cu alţii oricât de mult doreşti dar vei avea în continuare 
din belşug. De fapt, cu cât îl împarţi mai mult cu atât mai mult vei avea.

Acest dar este promisiunea prezenţei Mele.1 Doresc să îţi fiu aproape, mai drag 
decât orice prieten sau iubit, şi am atât de multe să-ţi dăruiesc – suficient încât să îţi 
umplu fiecare zi, de acum şi până în eternitate.

Dragostea Mea este adevărată, statornică şi necondiţionată, o dragoste pe care o 
doreai şi pe care ai aşteptat-o toată viaţa ta. Dragostea Mea este cea mai bogată şi mai 
completă formă de dragoste, iar fericirea pe care o aduce nu este din lumea asta. Nu 
este o fericire trecătoare, ci o fericire profundă, de durată, în toate nuanţele şi tonurile 
ei – bucurie, alinare, satisfacţie, pace, stabilitate, siguranţă, optimism, plăcere ... Iar 
Eu voi fi cu tine ca să mă bucur alături de tine de momentele bune şi să te ajut în 
clipele grele.

De la Iisus cu dragoste


