
Cât de fericiţi am fost Crăciunul acesta? Nu a fost atât de frumos, că nu am avut 
zăpadă, nu-i aşa? Parcă atunci când eram mai mici era mai frumos, nu? 
Ai avut un Crăciun Fericit?  
   
  Ce trebuia să fac ca să fi avut bucurie la acest Crăciun: 
 

 Bucuria mea depinde de ceea ce caut! Ce ai căutat? Ai căutat cadoul perfect? 
A adus doar o bucurie trecătoare? 

Magii L-au căutat pe Împăratul:’’Unde este Împăratul’’?  
Timpul prezent ne arată credinţa lor. Magii erau oameni vestiţi care prevesteau şi 
ungeau pe împăraţii Asiriei şi Persiei, de atunci. Ei veneau cu mare alai, şi cu o 
oaste mare. Dar nu magii L-au uns Împărat pe Isus, căci El S-a născut Împărat. Nu 
Isus a fost uns de ei , ci ei s-au aruncat la picioarele Lui Isus şi s-au închinat.  
Deşi ei reprezentau o autoritate, ei au ştiut că autoritatea Lui Isus era cu mult mai 
mare decât a lor. 
-Magii erau siguri de ceea ce căutau, iar căutarea lor era o căutare a credinţei.  
Evrei 11:6. 
Irod îl căuta să-l îndepărteze de acele locuri, omorându-L. 
Preoţii nu s-au deranjat – ştiau locul unde avea să se nască, dar ei nu credeau 
Scripturile. Pentru ei Dumnezeu este închis pe paginile Scripturilor şi în Biserici. 
 
’’Spune-mi ce ai căutat la Crăciunul acesta, şi am să îţi spun cât de fericit eşti !’’ 
 

 Bucuria depinde de locul unde-o cauţi. Au fost două locuri în care au căutat 
magii: La Palatul lui Irod (un loc greşit) şi Betleemul (locul bun). Magii mai 
întâi au mers pe străzi întrebând din loc în loc despre loc naşterii. Mai întâi 
oamenii caută bazându-se pe presupuneri. Erau bine intenţionaţi, dar greşiţi. 

Când cauţi pe Isus într-un loc greşit dai peste oameni ca Irod – un criminal, un 
mincinos, părea că şi el vrea să se închine; dai peste preoţi care ştiau bine, dar nu 
credeau deloc Scripturile, sau nu le păsa. 
Irod îi cheamă în ascuns – un închinător nesincer, iar magii s-au simţit manipulaţi, 
ameninţaţi, şi abia au aşteptat să iasă din palatul lui Irod. Acolo nu erau în 
siguranţă şi o mare nelinişte a pus stăpânire pe ei. 
Căutătorii sinceri sunt scoşi de acolo şi chiar Irod le indică drumul bun. Nu te mira 
când cel rău îţi dă direcţia bună, că o face cu un scop rău.  
 
’’Spune-mi unde cauţi şi îţi voi spune cât de fericit eşti’’! 

 Bucuria  depinde de ceea ce dăruieşti şi de modul cum o faci. Magii puteau 
trimite nişte soli să ducă darurile, dacă doar darurile ar fi fost importante, dar 



ei au ştiut că trebuie să îşi aducă închinarea lor personală. Întâlnirea cu Isus 
este mai importantă decât orice. 

 
’’Spune-mi ce dăruieşti mai întâi, şi îţi voi spune cât de fericit eşti’’! 
 

 Bucuria depinde de  voinţa de a te schimba. Magii după ce şi-au adus 
darurile, au avut de-a face cu o decizie. Ei au experimentat în casa lui Irod 
frică şi teroare, iar aici în faţa lui Isus, pace şi bucurie. Nu mai puteau de 
bucurie. Cum să facă să rămână în bucuria aceasta? Aici se simţeau acasă.  

Locul unde Dumnezeul Tare şi Puternic se întâlneşte cu omul slab şi păcătos, dar 
în prezenţa Lui Isus Hristos – acolo este Acasă! Există un contrast pe care magii îl 
experimentează în casa lui Irod – frica şi în faţa lui Isus:bucuria şi pacea ! 
 
Decizia: să ne întoarcem la Irod, la frica noastră cea de toate zilele, la tremurul şi 
nesiguranţa noastră, sau ne vom întoarce pe altă cale? 
Dumnezeu i-a călăuzit în vis noaptea, să nu se mai ducă la Irod, ci să plece pe un 
alt drum. 
Există un drum prin pustie, tainic, secret, ştiut numai de Dumnezeu şi de cei ce 
voiesc să meargă pe acel drum. Mai bine mor în pustie cu Dumnezeu,decât să 
trăiesc în Egipt fără Dumnezeu. 
 De cine au ascultat ei? 
  Frică= Fă un pas înapoi 
 Fericire= Fă un pas nou, pasul credinţei, păşeşte pe un alt drum, înainte.   
Irod trăieşte şi azi şi are multe feţe. El are menirea de a te atrage spre el spre a-ţi 
fura bucuria şi fericirea de Crăciun. El te duce pe drumuri unde vei întâlni fel de fel 
de înşelători şi amăgitori. 
Dacă însă vei hotărî să pleci pe un alt drum, nu îţi promit că vor fi altele vremurile, 
sau problemele, dar precis că nu vei fi singur ci vei păşi alături de Domnul. 
 
’’Spune-mi cât de decis eşti să te schimbi şi îţi voi spune cât de fericit poţi să fii’’! 
 
Mii de ani Domnul din cer ne-a spus că ne iubeşte şi El era în cer. Acum după 
Crăciun, El a venit pe Pământ să ne spună că ne iubeşte.  
 

 Pilat i-a zis:eşti tu Împ.Iudeilor? Împ.Mea nu este din lumea aceasta. El 
astăzi este Mântuitor, dar în curând va reveni ca Judecător. Evrei 2:3’’cum 
vom scăpa noi dacă stăm nepăsători (nu contra), faţă de o mântuire aşa de 
mare?’’ 


