
DESCOPERĂ CRĂCIUNUL
Și spiritul acestei sărbători

Dumnezeu se autodepășește
Opt miracole de primul Crăciun

Clepsidra
Coincidențele divine 

ÎŢI POATE OFERI VIAŢA MAI MULT? POŢI SCHIMBA LUMEA DIN JURUL TĂU?



N OTA  E D I TO RU LU I
trăiește mesajul îngerilor

În această lume obosită a noastră e greu să 
nu ajungi copleșit de toate știrile rele despre 
terorism, război, dezastre naturale și suferin‑
ță. Mesajul Crăciunului – pace pe pământ și 
bunătate față de oameni – nu a fost niciodată 
mai relevant. Și totuși uneori simt că eforturi‑

le mele de a face ceva cu adevărat de însemnătate este precum un strop 
de apă în ocean.

Sunt sigur că în acea noapte de Crăciun păstorii s‑au simțit puțin 
depășiți de situație când îngerii le‑au dat mesajul și s‑au întrebat cum îl 
vor răspândi la „toți oamenii”. Nu au lăsat însă acest lucru să‑i oprească: 
au împărtășit și altora veștile bune, care le‑au împărtășit la rândul lor 
altora și așa mai departe.

Cam la fel se întâmplă și când încercăm noi să aducem pacea pe pă‑
mânt. O putem face schimbându‑ne modul cum îi privim pe alții, sau 
dacă suntem amabili cu cei care ne ies în cale, sau dacă facem ceva fru‑
mos când avem ocazia fără să ne așteptăm la ceva în schimb. Uneori 
nu este nevoie decât de un cuvânt bun din partea cuiva la momentul 
potrivit, sau o mână de ajutor, și atunci pentru cineva lumea devine mai 
frumoasă.

Cu ocazia acestui Crăciun să‑L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să 
găsim modalități de a împărți bucurie cu alții prin mesajul Său de iubire, 
de pace și de bunăvoință între oameni.

Samuel Keating
Editor executiv
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Crăciunul poate fi 
asemuit cu un cadou de 
Crăciun, când Dumnezeu 
este cel care dăruiește, cadoul este 
Iisus, iar cel ce primește este lumea 
în general cât și fiecare dintre noi 
individual. Analogia se bazează pe 
versetul Ioan 3:16, unul dintre cele 
mai cunoscute și mai importante 
versete din Biblie. Am auzit de multe 
ori această analogie și am folosit‑o 
eu însumi, însă următorul e‑mail 
de la Paloma Srighar din Bangalore, 
India, i‑a dat o semnificație aparte:

Am încercat să îmi învăț sora mai 
mică, Rosie, de șase ani, versetul 
Ioan 3:16, în schimb am ajuns eu 
însămi la o revelație crucială. Con‑
versația noastră a fost ceva de genul:

„Știai, Rosie, că este suficient 
un singur verset din Biblie ca să 

în vâltoarea vieții de zi cu zi încât 
nu‑I mai dăm lui Iisus decât un 
gând trecător!

Cât de adevărat și în același timp 
cât de trist, în special de ziua Lui! 
Gândește‑te cum te‑ai simți tu dacă 
de ziua ta toți ar sărbători și și‑ar 
da unul altuia cadouri, însă pe tine 
te‑ar lăsa singur într‑un colț. De 
acest Crăciun să ne amintim să‑I 
mulțumim lui Dumnezeu pentru 
darul Său incomparabil, Iisus.

 
Keith Phillips a fost editor 
șef al revistei Activated 
(după care se traduce 
revista ContactS) timp 
de 14 ani, din 1999 până în 
2013. El și soția lui Caryn 
lucrează acum cu persoane 
fără adăpost în SUA. ■

CADOUL
De Keith Phillips

le explici oamenilor cum pot fi si‑
guri că merg în Rai după ce mor?”

„Care?” a întrebat Rosie.
„Ioan 3:16. Spune cam așa 

– ‚Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe sin‑
gurul Lui Fiu [născut][[traducere 
din limba engleză]]…’  ”

„Îl știu!” m‑a întrerupt Rosie.
„Bine. Atunci poți să mi‑l 

spui?”
„Fiindcă atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea, că a dat pe sin‑
gurul Lui Fiu [uitat] [[în engleză 
născut și uitat se pronunță foarte 
asemănător]], pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă 
viața veșnică. Ioan 3:16.”

„Foarte bine! Însă Dumnezeu 
nu are un Fiu uitat…” 

M‑am oprit în mijlocul propo‑
ziției. Cât de ușor ajungem prinși 

Unii dintre noi gândim că: Dacă doar aș fi fost acolo! L-aș fi ajutat ime-
diat pe Bebeluș. I-aș fi spălat scutecele. Aș fi fost așa de bucuros să merg 
cu păstorii să-l văd pe Domnul în iesle! Spunem asta pentru că ştim ce 
important este Hristos, dar dacă chiar am fi fost acolo în acel moment, 
nu am fi fost mai buni decât ceilalți oameni din Betleem… De ce nu o 
facem acum? Hristos este în vecinul nostru. – Martin Luther (1483-1546)
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tată ești tu între femei!”… Îngerul 
i‑a zis: “Nu te teme, Marie; căci 
ai căpătat îndurare înaintea lui 
Dumnezeu. Și iată că vei rămâne 
însărcinată și vei naște un Fiu, 
căruia Îi vei pune numele Iisus.”1 
Miracolul numărul unu.

 
Concepție miraculoasă – 
de două ori

Unul dintre miracolele cele 
mai știute și mai remarcabile este 
că în momentul concepției lui Ii‑
sus, mama Lui, Maria, era virgină. 
Biblia vorbește foarte clar despre 
lucrul acesta:

„Maria a zis îngerului: “Cum 
se va face lucrul acesta, fiindcă eu 

tribală într‑o colibă de stuf – se 
bucură de minunea la care au luat 
parte. Nașterea lui Iisus în primul 
Crăciun a fost la fel, însă a implicat 
și alte, cel puțin opt, miracole.

 
Informarea îngerească

Nașterea lui Iisus a fost anun‑
țată înainte ca El să fie conceput. 
„Îngerul Gabriel a fost trimis de 
Dumnezeu într‑o cetate din Ga‑
lileea, numită Nazaret, la o fecioa‑
ră logodită cu un bărbat, numit 
Iosif, din casa lui David. Nume‑
le fecioarei era Maria. Îngerul a 
intrat la ea și a zis: “Plecăciune, 
ţie, căreia ţi s‑a făcut mare har; 
Domnul este cu tine, binecuvân‑

Se aude primul plânset 
al bebelușului, cordonul 
ombilical este tăiat, iar mândrii 
părinți și toți cei prezenți – fie că 
este doctorul și asistentele din‑
tr‑un spital sclipitor sau o moașă 

DUMNEZEU SE 
AUTODEPĂȘEȘTE

De Samuel Keating 

1. Luca 1:26-28, 30-31

2. Luca 1:34-35

3. Isaia 7:14

4. Luca 1:36-37

5. Vezi Luca 1:5-25,57-66.

6. Matei 1:19

7. Vezi Deuteronom 22:13-14,21.

8. Iisus este forma greacă a lui Ioshua, care 

înseamnă Domnul este mântuitorul.

9. Matei 1:20-21,24-25

10. Mica 5:2
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lui Iosif un înger care să‑l aline 
dar să‑i și clarifice situația, ca să 
nu mai aibă nicio îndoială: „I s‑a 
arătat în vis un înger al Domnului 
și i‑a zis: “Iosife, fiul lui David, nu 
te teme să iei la tine pe Maria, ne‑
vasta ta, căci ce S‑a zămislit în ea 
este de la Duhul Sfânt. Ea va naște 
un Fiu, și‑I vei pune numele Iisus, 
pentru că El va mântui pe popo‑
rul Lui de păcatele sale.”8 Când s‑a 
trezit Iosif din somn, a făcut cum 
îi poruncise îngerul Domnului; și 
a luat la el pe nevasta sa. Dar n‑a 
cunoscut‑o, până ce ea a născut un 
Fiu. Și el I‑a pus numele Iisus”.9 
Miracolul numărul patru.

Locul nașterii
Acesta este încă o împlinire mi‑

raculoasă a profeției din Vechiul 
Testament despre nașterea lui Iisus 
în Betleem, deoarece părinții lui 
trăiseră în Nazaret, la distanță de 
câteva zile de mers. „Și tu, Betlee‑
me Efrata, măcar că ești prea mic 
între cetățile de căpetenie ale lui 
Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel 
ce va stăpâni peste Israel”.10

Împăratul roman Cezar August 
a decretat un recensământ în între‑
gul imperiu, iar tradiția evreiască 
cerea ca în astfel de situații fieca‑
re bărbat să se întoarcă la locul 
pe care îl considera căminul său 

este acum în a șasea lună. Căci 
niciun cuvânt de la Dumnezeu 
nu este lipsit de putere”.4 Elisabe‑
ta a născut un fiu care a devenit 
Ioan Botezătorul. Totul s‑a întâm‑
plat exact cum a anunțat îngerul 
Gabriel.5 Miracolul numărul trei.

Confirmarea îngerească
Cum rămâne cu Iosif, logodni‑

cul Mariei? Oare ce a gândit el când 
Maria s‑a întors din vizita făcută 
Elisabetei și era însărcinată în luna 
a treia? După cum este de așteptat, 
avea tot felul de sentimente contra‑
dictorii. „Iosif, bărbatul ei, era un 
om neprihănit și nu voia s‑o facă de 
rușine înaintea lumii; de aceea și‑a 
pus de gând s‑o lase pe ascuns”.6

Iosif vroia să o scutească pe Ma‑
ria de umilire și posibil de moarte – 
aceasta era pedeapsa pentru adulter 
în legea evreiască7 – însă ne putem 
doar imagina ce era în sufletul lui, 
gândind că logodnica lui poartă în 
pântece copilul altcuiva.

Atunci Dumnezeu i ‑a trimis 

nu știu de bărbat?” Îngerul i‑a răs‑
puns: “Duhul Sfânt Se va coborî 
peste tine, și puterea Celui Preaî‑
nalt te va umbri. De aceea Sfântul 
care Se va naște din tine, va fi che‑
mat Fiul lui Dumnezeu.”2

Acest lucru a fost prezis cu 700 
de ani înainte, de profetul Isaia: 
„Domnul însuși vă va da un semn: 
“Iată, fecioara va rămâne însărci‑
nată, va naște un Fiu și‑I va pune 
numele Emanuel” [însemnând 
’Dumnezeu este cu noi’ în evre‑
iește]”.3 Iisus este astfel din toate 
punctele de vedere Fiul lui Dum‑
nezeu. Miracolul numărul doi.

Îngerul Gabriel i‑a spus Mari‑
ei și despre verișoara ei, Elisabeta, 
care fusese stearpă iar acum era 
trecută de vârsta la care mai putea 
avea copii, dar totuși va naște și ea 
un fiu: „Iată că Elisabeta, rudenia 
ta, a zămislit și ea un fiu la bătrâ‑
nețe; și ea, căreia i se zicea stearpă, 
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11. Luca 2:10-14

12. Luca 2:17

13. Matei 2:9-11

14. 1 Ioan 5:11

au mers la Betleem, unde L‑au 
găsit pe Mesia exact cum le spu‑
sese îngerul. „După ce L‑au văzut, 
au istorisit ce li se spusese despre 
Prunc”.12 Aceasta înseamnă că din 
prima zi a vieții Sale pe pământ au 
existat oameni care au mărturisit 
că în cele din urmă Mesia a venit. 
Miracolul numărul șase.

Semne pe cer
Niște bărbați înțelepți [ma‑

gii] (conform tradiției sunt trei, 
însă Biblia nu specifică numărul 
lor) din Est (Biblia nu specifică 
de unde anume din Est, însă este 
posibil să fi fost din Arabia, Per‑
sia, Babilon sau chiar din India) 
au observat o apariție neobișnui‑
tă pe cer, pe care au interpretat‑o 
ca fiind un semn despre nașterea 
„Regelui evreilor” și s‑au dus să‑și 
prezinte omagiile.

Pe vremea aceea călătoria era 
un proces anevoios și de lungă du‑
rată, iar după Scriptură se pare că 
le‑a luat acestora cam doi ani de 
când au început să se pregătească 
și să călătorească și până să ajungă 
în Iudea și să‑și dăruiască daruri‑
le lui Iisus. „Și iată că steaua, pe 
care o văzuseră în răsărit, mergea 
înaintea lor, până ce a venit și s‑a 

oprit deasupra locului unde era 
Pruncul. Când au văzut ei steaua, 
n‑au mai putut de bucurie. Au in‑
trat în casă, au văzut Pruncul cu 
Maria, mama Lui, s‑au aruncat cu 
faţa la pământ și I s‑au închinat; 
apoi și‑au deschis vistieriile și I‑au 
adus daruri: aur, tămâie și smir‑
nă”.13 Miracolul numărul șapte.

Cel mai bun miracol
Miracolul suprem de Crăciun 

nu este însă legat de îngeri și magi 
și de semnul din cer. Este despre 
faptul că Fiul lui Dumnezeu a luat 
forma unui bebeluș slab și neaju‑
torat ca astfel să ne înțeleagă și să 
simpatizeze cu noi într‑un mod 
unic prin tot ce a suferit și a trăit, 
ca la final să moară pentru noi. 
„Dumnezeu ne‑a dat viața veșnică 
și această viață este în Fiul Său”.14 ■

strămoșesc. Pentru Iosif, descen‑
dent direct din Regele David, asta 
însemna să se întoarcă în Betleem 
împreună cu soția sa însărcinată, 
iar ea a ajuns să‑L nască pe Iisus la 
scurt timp după ce au ajuns acolo. 
Miracolul numărul cinci.

Declarația îngerilor
Păstorii care își păzeau oile pe 

dealurile din jurul Betleemului au 
fost vizitați de un înger, care le‑a 
spus: „ “Nu vă temeţi: căci vă aduc 
o veste bună, care va fi o mare bu‑
curie pentru tot norodul: astăzi, 
în cetatea lui David, vi S‑a născut 
un Mântuitor, care este Hristos, 
Domnul. Iată semnul, după ca‑
re‑L veţi cunoaște: veţi găsi un 
Prunc înfășat în scutece și culcat 
într‑o iesle.” Și deodată, împreună 
cu îngerul, s‑a unit o mulţime de 
oaste cerească, lăudând pe Dum‑
nezeu și zicând: “Slavă lui Dum‑
nezeu în locurile preaînalte și pace 
pe pământ între oamenii plăcuţi 
Lui” ”.11

Păstorii și‑au lăsat turmele și 
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Biblia spune că vedem ca prin ceață, 
neclar. Se referă la capacitatea noastră de a înțelege în 
întregime realitățile spirituale cerești, însă eu cred că 
percepția noastră limitată ne afectează și capacitatea 
de a înțelege inimile celor care ne ies în cale acum. 
Ratăm adesea să‑i vedem pe ceilalți așa cum îi vede 
Iisus, ca pe iubirea Lui pentru care este dispus să 
plătească orice preț. El vede frumusețea spirituală pe 
care a creat‑o în ei și ceea ce ei ar putea deveni prin El.

De multe ori când noi îi privim pe alții le vedem 
mai degrabă defectele – lucrurile precum mânia, 
egoismul și mândria – decât durerea și suferința și 
disperarea cu care s‑ar putea să se confrunte. Adesea 
vedem mai degrabă ceea ce este evident la exterior 
decât nevoia uriașă a unui suflet pierdut și singur ce 
tânjește după speranță și susținere. Nu observăm lică‑
rirea vieții eterne, acea parte din Dumnezeu care arde 
în ei tot așa cum arde și în inima noastră.

Când ne gândim la staulul umil din Betleem să 
ne reamintim că există multe „staule” care adăpostesc 
nenumărate vieți chiar unde suntem noi acum. Co‑
pilul Hristos poate lucra prin fiecare dintre noi ca să 
își reverse lumina peste întunericul lor, tot așa cum 
sosirea Sa a luminat primul staul.

Iisus dorește să privim fiecare om ca pe un suflet ne‑
prețuit pentru care El a murit și pe care dorește să îl bine‑
cuvânteze cu pacea și cu mântuirea Sa. El ne cere să mer‑
gem la acest om în tristețea și depresia și disperarea lui, ca 
apoi El să‑și poată revărsa viața și iubirea Sa în inima lui.

El a plecat și ne‑a dus și pe noi în Împărăția Sa. 
Maria a privit peste circumstanțele staulului la pro‑
misiunea îngerului și a văzut chiar înaintea ochilor ei 
împlinirea darului lui Dumnezeu pentru toată ome‑
nirea. Oastea îngerească a văzut realitatea de după 
începuturile umile ale Fiului Omului pe pământ și 
cerurile nu se puteau abține să nu se bucure! 

Să permitem și noi strălucirii Sale să lumineze per‑
cepția noastră pământească întunecată încât să putem 
vedea inimile celor pe care El ne îndeamnă să‑i iubim 
și să ne îngrijim de ei. El a privit dincolo de carapacea 
noastră umană și și‑a întins mâna ca să ne scoată la 
lumina strălucitoare a Duhului Său. Am putea face 
noi mai puțin pentru Cel care a dat totul pentru noi?

 
Maria Fontaine și soțul ei, Peter Amsterdam, 
sunt directorii organizației The Family 
International, o comunitate creștină de 
credință. ■

CA PRIN CEAȚĂ
De Maria Fontaine, adaptat
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M-am dus la biroul meu în dimineața 
Ajunului Crăciunului și am descoperit că 
iubita mea clepsidră se spărsese cumva. Am arun‑
cat‑o, ca apoi s‑o caut din nou în gunoi ca să‑i mai 
fac o ultimă fotografie.

Dintotdeauna m‑au fascinat clepsidrele, mai ales 
aceasta. Fusese un dar din partea soției mele anul 
trecut de Crăciun și trebuia să simbolizeze „darul 
de a petrece timp împreună”. Îmi amintea și de o 
poveste și o scenetă pe care o scrisesem despre sim‑
bolismul clepsidrei.

Mi‑am rezumat gândurile și am trecut la înda‑
torirea mea de Moș pentru o serbare de Crăciun 
la o firmă. Mergând prin birouri și făcând poze cu 
angajații și cu copiii acestora am observat o clepsi‑
dră rafinată într‑unul dintre birouri. Am intrat și 
am făcut poze cu toți copiii la biroul managerului. 
Eu i‑am complimentat superba clepsidră și i‑am 
menționat și de semnificația pe care clepsidrele o au 
pentru mine.

„O folosesc ca să mă asigur că ședințele nu du‑
rează mai mult de 30 de minute”, mi‑a răspuns el.

„Ai luat‑o din India?” l‑am întrebat, sperând să 
găsesc cum să mi‑o înlocuiesc pe a mea spartă. (Pe 
vremea aceea trăiam în India.)

Clepsidra
De Curtis Peter van Gorder 

1. http://elixirmime.com
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„Da, îți voi da adresa de unde am cumpărat‑o”. Dar chiar când să 
plecăm, el a avut o inspirație de moment. Mi‑a înmânat clepsidra lui 
cu un zâmbet ce rivaliza cu cel al lui Moș Crăciun și mi‑a spus: „Aces‑
ta este un cadou de Crăciun de la mine pentru tine”. I‑am mulțumit 
din suflet și i‑am promis că îi voi trimite povestea mea de Crăciun 
despre clepsidră.

Am ajuns acasă cu noua clepsidră în mână, entuziasmat să împăr‑
tășesc cu cineva povestea mea. Era apoape de miezul nopții când am 
tras în parcarea noastră, după aproape două ore în traficul orașului. 
Spre surprinderea mea fiica mea și soția mea au ajuns exact în același 
timp cu mine. A fost un lucru bun pentru că doar unul dintre noi 
avea cheia de la casă. Dacă oricare dintre ceilalți doi ar fi ajuns mai 
repede ar fi trebuit să aștepte afară. Trei mașini din trei direcții dife‑
rite au ajuns exact în același minut! Ce șanse să fi fost? N‑ai putea să 
aranjezi o asemenea întâlnire în nebunia traficului din Mumbai nici 
dacă ai planifica dinainte.

Dar ce are asta de‑a face cu clepsidra mea? Nu eram prea sigur, însă 
precum un detectiv, am simțit că are vreo legătură. După ce m‑am mai 
gândit la asta am ajuns la concluzia că amândouă sunt o dovadă a pute‑
rii din spatele scenei căreia îi pasă foarte mult de detaliile din viața mea. 
Am reflectat asupra evenimentelor uimitoare care au avut loc. Fuseseră 
toate o simplă coincidență? Erau prea frumoase să fi fost doar la întâm‑
plare. Iar dacă nu au fost din întâmplare, atunci ce a fost?

Pentru unii, aceste „coincidențe” sunt doar niște evenimente ale‑
atorii pe care le trec cu vederea și își continuă calea. Și eu aș fi putut 
trece cu vederea ambele situații din Ajunul Crăciunului ca fiind doar 
simplu „noroc”. Însă când am privit în urmă mi‑am amintit și de 
multe alte Crăciunuri în care lucrurile au mers ca pe roate. Înțeleg 
din astea că Dumnezeu mă iubește și dorește să îmi arate grija Sa în 
detaliile acestor întâmplări.

De cele mai multe ori nu văd ce face Dumnezeu în spatele scenei 
iar uneori mă derutează ce pune la cale, însă este un minunat mo‑
tivator al credinței mele atunci când se întâmplă miracole precum 
cele din Ajunul Crăciunului. Atunci am ocazia să trag cu ochiul la 
minunata Lui lucrare.

Curtis Peter van Gorder este scenarist și mim1 în Germania. ■

REZOLUȚIILE CRĂCIUNULUI
Autor necunoscut

Crăciunul este momentul ideal 
ca să ne rededicăm lui Iisus, înce-
putul şi sfârşitul credinței noastre, 
cel care şi-a dat viața pentru noi ca 
să putem avea o legătură cu Dum-
nezeu. „El tânjeşte după acea dulce 
legătură cu noi de la inimă la inimă”.

O altă rezoluție de Crăciun ar fi să 
împărtăşim şi altora adevărata sem-
nificație a Crăciunului dăruindu-le 
dragostea lui Dumnezeu şi darul 
Său al vieții veşnice. Putem împăr-
tăşi „un Crăciun cu adevărat Fericit” 
îndrumându-i către pacea, fericirea 
şi bucuria iubirii lui Iisus Hristos.

De Crăciun oamenii devin mai 
deschişi față de alții şi față de nevo-
ile acestora. Este o perioadă propi-
ce pentru meditație, când mulți se 
opresc să se gândească despre ade-
văratele valori ale vieții. Este perioa-
da când oamenii sunt mai receptivi 
la povestea despre Iisus şi despre 
motivul venirii Sale pe pământ.

Nu lăsa să-ți scape această oca-
zie de aur! Stabileşte-ți ca rezoluție 
personală să aduci un alt suflet în 
cercul iubirii lui Iisus. ■

În viață, trebuie să lăsăm loc 
pentru întâmplare. Întâmplarea 
poate fi şi ultima modalitate de in-
tervenție a lui Dumnezeu. 
– Anatole France (1844-1924)
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Era Ajunul Crăciunului. 
Eram grăbită încercând să‑mi ter‑
min treaba și să mă pregătesc pentru 
seara cu familia și prietenii, când a 
sunat telefonul. Am răspuns nerăb‑
dătoare: „Alo, da?!”

„Crăciun Fericit, Lilia!” a ex‑
clamat veselă vocea de la celălalt 
capăt al telefonului, cu un accent 
englezesc.

„Cecilia?” am întrebat. „Cră‑
ciun Fericit! Ce faci?” După sa‑
lutările și trăncăneala obișnuite, 
Cecilia mi‑a explicat că era în 
tură de noapte la spitalul unde 
ne‑am întâlnit pentru prima 
oară. Ca moașă șefă și femeie ne‑
căsătorită, a căzut pe ea sarcina 
de a sta de gardă de Crăciun. În 
mod normal ea și ‑ar fi petrecut 

Crăciunul cu familia ei și ar fi 
participat la slujba religioasă din 
micuțul ei sat din care provine; 
iar acum mi se părea cam descu‑
rajată și dezamăgită.

Eu sunt consilieră pentru naș‑
terea pe cale naturală și m‑am 
împrietenit cu Cecilia când am 
asistat‑o la o naștere. Am păstrat 
legătura și am vizitat‑o câteodată 
și astfel am ajuns să fim prietene.

Cecilia nu s‑a căsătorit nicio‑
dată însă a crescut copiii fratelui 
ei mai mic care a murit într‑un 
accident de mașină cam cu do‑
uăzeci de ani în urmă. Iar când 
copiii s‑au mutat, Cecilia a rămas 
să trăiască singură.

Am simțit un imbold să‑i spun 
că voi trece în noaptea aceea să o 

văd. Deși vocea îi trăda surpriza 
și entuziasmul, mi‑a spus să nu 
mă îngrijorez dacă nu pot veni la 
ea. Era Ajunul Crăciunului și ar 
fi trebuit să îmi petrec acest timp 
cu familia, îmi spuse ea.

Toată lumea sosi și am uitat 
pe moment de Cecilia bucurân‑
du‑mă de compania celorlalți, 
cântând colinde, sorbind din cio‑
colata caldă și savurând prăjituri 
de casă de Crăciun. Aproape de 
miezul nopții ceva îmi reaminti 
de promisiunea făcută Ceciliei. 
Colindul pe care tocmai îl cânta‑
sem „El a lăsat Raiul pentru iubi‑
re” m‑a făcut să‑mi fie rușine că 
eu nu mi‑am lăsat micul rai ca să 
înveselesc un suflet singur.

Am umplut repede un termos 

Dăruind 
CRĂCIUNUL
De Lilia Potters
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cu ciocolată caldă, am împache‑
tat niște prăjituri într‑un șerve‑
țel roșu de Crăciun și i‑am scris 
Ceciliei pe o felicitare făcută de 
mână un mesaj de iubire și de 
apreciere pentru grija ei consec‑
ventă pentru femeile care nasc în 
spitatul ei. Am luat și o lumânare 
decorativă de Crăciun să‑i dau 
drept cadou și o cutie de chibri‑
turi cu care să o aprind și am ple‑
cat puțin după miezul nopții.

Spitalul era învăluit în liniște 
și aproape gol, camera de nașteri 
era în întuneric. Nu sunt nașteri în 
noaptea asta, m‑am gândit. Oare 
ea doarme? Am bătut ușor la ușă.

„Cine este?”
„Cecilia, sunt eu, Lilia!” 

După câteva minute de liniște, 

ușa laterală a camerei de nașteri 
se deschise și Cecilia îmi sări în 
brațe, cu fața radiind de bucurie. 
Îmbrățișându‑mă, exclamă prin‑
tre lacrimi: „Știam că vei veni! 
Știam!” mi‑am abținut lacrimile 
și I‑am mulțumit lui Dumnezeu 
că I‑am ascultat imboldul de a o 
vizita.

„Cecilia”, i‑am spus „am adus 
niște ciocolată caldă. Să sărbăto‑
rim Crăciunul împreună!”

„Aduc niște căni”, spuse ea și 
plecă în grabă. Când se întoarse, 
expresia de bucurie și de recu‑
noștință de pe fața ei mi‑au fost 
suficiente ca să îmi confirme cât 
de singură se simțise în noaptea 
aceea.

Am stat împreună, sorbind 

din ciocolata caldă și savurând 
prăjiturelele. Am vorbit, am râs 
și chiar am încercat să cântăm 
împreună colinde. Cecilia spu‑
nea din nou și din nou că nu va 
uita niciodată acest Crăciun și că 
a fost cel mai bun pe care l‑a avut 
vreodată.

Înainte să plec am întrebat‑o 
dacă aș putea să mă rog pentru 
ea. Nici nu am terminat bine că 
a început și ea să‑și reverse inima 
în mulțumiri către Dumnezeu. 
Se ruga și se ruga și lacrimile îi 
curgeau pe obraji. Era limpede că 
acest strop de iubire și de grijă a 
ajuns foarte departe.

Lilia Potters este scrii-
toare și editor în SUA. ■

De Crăciun, şi în orice zi din an, noi toți cei în care trăieşte Duhul lui 
Dumnezeu suntem într-un fel o extensie a lui Dumnezeu în comunita-
tea noastră – pentru prietenii şi vecinii noştri, pentru colegii de serviciu, 
pentru cei care ne servesc în magazine şi restaurante şi pentru străinii pe 
care El ni-i aduce în cale. Dragostea pe care o arătăm prin interacțiunea 
noastră cu alții, prin cuvintele pe care le rostim şi prin faptele noastre, 
prin bunătatea şi generozitatea pe care le arătăm, cu mâna de ajutor pe 
care o oferim, toate reflectă că Duhul Sfânt locuieşte în noi. Alții pot simți 
că este ceva neobişnuit şi special în noi şi când le explicăm că Dumnezeu 
este în noi şi că poate fi şi în ei, prin aceasta îi ajutăm la împlinirea scopu-
lui suprem al Crăciunului. – Peter Amsterdam

Crăciunul este spiritul dăruirii fără nici un gând la ce vom primi în schimb. 
Este bucurie când vedem că alții sunt bucuroşi. Înseamnă să uităm de noi şi 
să ne găsim timp pentru alții. Înseamnă să aruncăm la gunoi lucrurile nesem-
nificative şi să ne interesăm de adevăratele valori. – Thomas Monson (n. 1927)
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petrecut zile întregi la cumpărături 
în mall, cu orele căutând „cele mai 
bune” oferte online și alte multe ore 
împachetând perfect cadourile și le‑
gându‑le cu funde minunate.

Pe măsură ce se apropia Cră‑
ciunul m‑am auzit de câteva ori 
spunând: De‑abia aștept să se ter‑
mine cu toate astea. Până acum 
nu am mai simțit niciodată că 
doream să se termine Crăciunul! 
Chiar și înainte eram obosiți după 
Crăciun, însă nu aveam și senti‑
mentul de corvoadă asociat lui.

Iată că acum practicam „tradiția 
Crăciunului” însă în loc să fiu plină 
de bucurie, am început să fiu stresată. 
Mi‑am dat seama că eram înconjurată 
și consumată de Crăciun dar aveam 
sentimentul că pierdeam Crăciunul 
cu totul. Am reușit totuși să răzbesc, 
chiar și prin cel mai agitat Ajun de 
Crăciun pe care l‑am trăit vreodată. 

Mormane de cadouri au fost 
împărțite, apoi s‑au adunat pungi 
și pungi de gunoi de ambalaje. Am 1. www.just1thing.com

Există multe tradiții de Crăciun 
care variază de la familie la fami‑
lie, însă o tradiție pe care majori‑
tatea familiilor o au este schimbul 
de cadouri. Magazinele știu lucrul 
acesta și de aceea se pregătesc cu lu‑
nile, înainte de Crăciun, invadând 
rafturile cu potențiale cadouri și 
cu imagini cu oameni fericiți care 
primesc cadourile respectivelor ma‑
gazine. Prezintă insistent oferte, zile 
de reduceri, bonusuri de magazin, 
stimulente și planuri, în încercarea 
de a‑ți capta bugetul de sărbătoare. 
Toți, de la dealerii de mașini până 
la ofertele de reduceri din magazine, 
îți oferă idei pentru ce să le cumperi 
celor dragi de Crăciun.

Eu am crescut într‑o familie de 
misionari, iar Crăciunul nu venea cu 
atâta fanfară și cadouri, atât pentru 
mine cât și pentru oamenii obișnuiți 
din jurul meu. Primul Crăciun când 
am avut ocazia să fac multe cum‑
părături pentru cei dragi și familie 
am fost super entuziasmată! Am 

Mai toată lumea se 
entuziasmează când pri-
mește un cadou. Este ceva 
minunat legat de faptul că cuiva i‑a 
păsat îndeajuns încât să se gândeacă 
la ce îți place, să ți‑l cumpere sau să 
ți‑l confecționeze personal și să ți‑l 
dăruiască.

Există și o bucurie aparte în a dă‑
rui. Când găsești un cadou ce știi că 
îl va bucura pe cel căruia dorești să i‑l 
dai, este o plăcere să îl dăruiești. Bu‑
curia celui ce primește devine un dar 
pentru tine și te inspiră să continui să 
dăruiești. Dar oprește‑te și gândeș‑
te‑te un moment la toate darurile pe 
care le‑ai primit până acum în viața 
ta și care dintre ele s‑au evidențiat.

Poate ai fost foarte entuziasmat 
când ai primit jocul video pe care l‑ai 
tot cerut, dar îți mai aduce tot atâta 
bucurie și după câteva săptămâni? 
Bluza superbă pe care „trebuie să o 
ai”, oare de câte ori ai purtat‑o?

De Mara Hodler

Descoperă 
Crăciunul

12 13



rămas după „Crăciun” cam prost 
impresionată. Mă simțeam de par‑
că ratasem marele final al unui film 
bun și am sărit direct la lista de dis‑
tribuție. Unde s‑a dus Crăciunul?

Toate acele cadouri cumpărate 
cu multă gândire? În săptămânile și 
lunile următoare am dat întâmplă‑
tor de diferite din cadourile pe care 
le‑am dăruit uitate în întunericul 
vreunui sertar sau pe un raft să adu‑
ne praf. Am găsit de asemenea că și 
unele din cadourile primite de mine 
îmi erau nefolositoare. Laolaltă am 
cheltuit mulți bani pe cadouri iar 
câteva săptămâni mai târziu se pare 
că acestea nu i‑au ajutat prea mult 
pe nimeni.

Înainte să par că vorbesc ca 
Grinch (un binecunoscut personaj 
morocănos din literatura engleză) 
vreau să clarific faptul că eu nu sunt 
împotriva dăruirii de cadouri. Însă 
nu îmi place să văd Crăciunul eclip‑
sat de frenezia cumpărăturilor și de 
stres. De la acel Crăciun dezamăgi‑

• Să evit mall‑ul
• Să păstrez Crăciunul cât mai 

simplu: mai puțină alergătură și 
mai multă semnificație

• Să petrec cât mai mult timp 
posibil cu familia și cu prietenii
Iar cadoul pe care îl voi dărui lui 

Iisus? Recunoștința!
A venit luna decembrie. Alătu‑

ră‑te mie să ne gândim, înainte ca 
frenezia Crăciunului să înceapă, 
cum să facem această sărbătoare 
minunată să aibă mai multă sem‑
nificație  și cum să „descoperim 
Crăciunul” anul acesta.

Mara Holder a fost misio-
nară în Estul și Estul înde-
părtat al Africii. Ea trăiește 
acum în Texas cu soțul și co-
piii mei și conduce o mică afa-
cere de familie. Acest articol 
a fost adaptat după o postare 
a sa pe Just1Thing,1 un site 
creștin pentru formarea ca-
racterului tinerilor. ■

tor am învățat că ceea ce trebuie să 
cauți este adevăratul spirit al Cră‑
ciunului, bucuria ce face Crăciunul 
să fie special. Asta nu vine de la sine 
doar pentru că este luna decembrie 
și pentru că cumperi cadouri, că de‑
corezi bradul și că asculți colinde.

Iată aici câteva modalități prin 
care eu îmi plănuiesc să împărtășesc 
și cu alții spiritul Crăciunului:
• Să trimit felicitări de Crăciun celor 

dragi de aproape și de departe
• Să le povestesc copiilor mei și 

prietenilor povești inspirante de 
Crăciun

• Să postez pe pagina mea de 
Facebook mesaje de Crăciun 
profunde, vesele și cu mesaj

• Să trimit donații misionarilor care 
fac Crăciunul special pentru copii 
și familii nevoiașe

• Să fac diferite fapte de bunătate 
în comunitatea mea

• Să gătesc diverse bunătăți de 
Crăciun pentru profesori și 
prieteni

12 13



Oare era acolo? Oare mă înțe‑
legea?

Dumnezeule, ei spun că Tu ești 
Tatăl. Nu știu ce înseamnă asta.

Mi‑am închis ochii și m‑am 
cufundat în neantul meu.

Și atunci a venit lumina. Mi‑a 
luminat întunericul și m‑a atins 
– caldă și revigorantă, liniștită și 
calmă și incontestabil de reală.

Apoi o voce a vorbit inimii 
mele. Fără cuvinte audibile însă 
clare și distincte, o voce fermă și iu‑
bitoare. Eu sunt Tată celor fără tată.

Am rămas fără cuvinte. Acolo, 
înconjurat de oameni pe care nu 
i‑am întâlnit niciodată și a căror 
limbă de‑abia o vorbeam, am aflat 
că Tatăl meu adevărat este cu ade‑
vărat cu mine și că mă iubește cum 
nici un alt tată nu o poate face.

Koos Stenger este scriitor 
liber-profesionist în 
Olanda.  ■

„Dumnezeu este tatăl 
tău” a spus tânărul. „El a venit 
de Crăciun în formă umană. Prin 
Iisus poți știi cum este Dumnezeu”. 
M‑a privit cu ochi plini de speranță 
însă eu nu am fost convins. „Unui 
tată îi pasă” continuă el. „Un tată te 
veghează și îți este mereu alături”.

M‑am uitat la el și am dat din 
cap. Greșea. Tatălui meu nu i‑a pă‑
sat niciodată, nu s‑a îngrijit nicio‑
dată de mine și nu a fost niciodată 
alături de mine. El ne‑a părăsit când 
aveam trei ani și mi‑a rănit inima. 
Mama a făcut o treabă foarte bună 
cu mine, însă tata…? Nu, nu aveam 
nicio idee cum era să ai un tată.

„Faptul că Dumnezeu este tatăl 
meu nu reprezintă nimic pentru 
mine!” i‑am răspuns. „Eu nu am 
avut niciunul”.

Acum se uita tânărul la mine. 
Vedeam că se gândea în mintea lui 
că sunt o cauză pierdută. Și, de fapt, 
chiar eram aproape pierdut. Imediat 

ce s‑a putut am plecat din țara mea 
natală, Olanda, în căutarea adevă‑
rului și a fericirii iar acum eram în 
Franța. Însă până acum nu găsisem 
decât singurătate. Eram murdar, 
flămând, înfrigurat și mai presus de 
toate, fără niciun tată.

Nu era de mirare că tânărul nu știa 
ce să facă cu mine. A bolborosit un 
„Crăciun Fericit” și a plecat grăbit.

Nu că aveam vreo problemă cu Ii‑
sus. Tot ce auzisem despre El erau lu‑
cruri bune. El era bun, El vindecase 
bolnavii, El iertase oamenii. Nu mă 
deranja să‑I cunosc Tatăl. Dar cum?

Atunci am auzit niște clopote 
de biserică și mi‑am dat seama că 
era Ajunul Crăciunului. Să intru 
în acea bisericuță de țară ca să scap 
de întunericul meu, chiar și pen‑
tru moment? Așa am făcut.

Luminile molatice și cântecele 
mi‑au ajuns la suflet. Și chiar dacă nu 
am înțeles slujba, fiindcă era în fran‑
ceză, m‑am gândit la Dumnezeu.

TATĂ CELOR  

FĂRĂ TATĂ

Doreşti ca Dum-
nezeu să fie şi 

Tatăl tău? Tot ce 
trebuie să faci 
este să Îi ceri:

Te rog să vii în 
viața mea și să 

mă umpli cu 
iubirea și cu 

lumina Ta. 
Ajută-mă 

să învăț mai 
multe despre 

Tine și despre Fiul 
Tău, Iisus. Amin.

De Koos Stenger
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Mă gândeam la faptul 
că tradițiile de Crăciun variază nu 
doar de la țară la țară dar și de la 
familie la familie.

Mâncarea
În unele țări mâncarea clasică este 

vreun fel de friptură de porc; în alte‑
le este curcan, gâscă, rață, pui, pește, 
tamales, pierogis sau diferite brânze‑
turi. Mielul, vaca sau porcul la pro‑
țap sunt obișnuite în țările din emi‑
sfera sudică, acolo unde Crăciunul 
cade în lunile călduroase ale anului.

Garniturile, deserturile și bău‑
turile sunt și mai variate și în fie‑
care familie sunt specifice. Multe 
familii combină diverse tradiții.

Cadourile
Unii copii își primesc cadourile 

pe 24 decembrie, alții pe 25, iar 
alții pe 6 ianuarie. Unele familii le 
împart pe două zile, sau chiar pe 
doisprezece zile. Când mi‑am vi‑
zitat pentru prima oară familia ex‑
tinsă poloneză din partea mamei, 
am aflat de tradiția lor de a‑l pune 
pe unul dintre unchi să se îmbra‑
ce ca Moș Crăciun și să împartă 
cadourile copiilor după cina din 
Ajunul Crăciunului.

Cam toată lumea iubește Cră‑
ciunul, dar cum mai exact îl iu‑
besc, ce înseamnă pentru ei și cum 
interacționează cu această sărbă‑
toare și unul cu celălalt în această 
perioadă, diferă de la persoană la 
persoană. Cred că este puțin ca Ii‑
sus Însuși și ceea ce reprezintă El 
pentru fiecare dintre noi. El ni se 
relevă, ne vorbește și lucrează în 
viețile noastre în funcție de cine 
suntem și de ce avem nevoie. To‑
tuși esența a ceea ce este El rămâ‑
ne aceeași – Fiul lui Dumnezeu, 
Mântuitorul nostru.

În Biblie Iisus este denumit în 
multe feluri – „păstorul cel bun”,1 
„pâinea vieții”,2 „lumina lumii”,3 
„calea, adevărul și viața”,4 „învie‑
rea și viața”,5 și altele.

El este și un vindecător,6 un 
apărător al celor vulnerabili,7 și 
preferatul meu – un prieten.8 Ți 
L‑ai putea imagina pe Iisus spu‑
nând în ziua de azi „Eu sunt con‑
fidentul tău”, „Eu sunt terapeutul 
tău” sau chiar „Eu sunt prietenul 
tău cel mai bun”. Prima oară când 
i s‑a prezentat lui Moise, Dum‑
nezeu a spus simplu: „Eu sunt cel 
ce sunt”.9 El este, și este în fiecare 
din viețile noastre și vine la noi 
așa cum avem nevoie de El – de 
Crăciun și pe tot parcursul anului.

Jessie Richards a participat 
la producția revistei Acti-
vated (după care se tradu-
ce revista ContactS) din 
2001 până în 2012 și a scris și 
editat materiale și pentru 
alte publicații și site-uri 
creștine. ■

1. Ioan 10:11,14

2. Ioan 6:35

3. Ioan 8:12

4. Ioan 14:6

5. Ioan 11:25

6. exemplu Ioan 9

7. Vezi Ioan 8:1-11.

8. Vezi Ioan 15:13-15.

9. Exodul 3:14

De Jessie Richards

UN MÂNTUITOR  
multilateral
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AN    TIMPUL 
IUBIRII 

Crăciunul este „anotimpul iubirii” și „un moment de bucurie”. Dar pe măsură ce se 
apropie Crăciunul oare nu simți cu totul altceva decât bucurie și veselie?

Dacă gândești că fiecare Crăciun trebuie să fie mai grandios și mai bun decât cel prece‑
dent, atunci probabil că îți umpli tot timpul cu pregătiri în vederea acestui țel.  Însă uneori 
mai puțin înseamnă mai mult.

Cu cât te îngrijorezi mai puțin să creezi Crăciunul „perfect”, cu atât mai mult timp vei 
avea ca să te bucuri de el. Cu cât vei fi mai puțin stresat și presat, cu atât mai multă fericire 
și bucurie va umple timpul tău petrecut cu cei dragi ție.

Te poți bucura cel mai mult de Crăciun dacă nu îl centrezi pe decorațiuni, pe cadouri 
sau pe festivități, ci faci iubirea punctul central. Crăciunul înseamnă să petreci timp de ca‑
litate cu familia și cu prietenii; înseamnă să apreciezi și să sărbătorești iubirea pe care o aveți 
între voi și Cel mai mare cadou făcut umanității. Iubirea Mea pentru tine este cea care M‑a 
adus pe pământ și M‑a motivat să pășesc în lumea ta și să fiu ca unul dintre voi, să trăiesc 
și să mor pentru voi. Concentrează‑te de Crăciun asupra iubirii Mele ca să te bucuri cu 
adevărat de această sărbătoare!

De la Iisus cu dragoste


