
  Ce înseamnă Crăciunul pentru tine?  
 

 A.Crăciunul înseamnă primirea Celui ce a venit pe Pământ să ne mântuiască  ! 
Isaia a profeţit despre venirea Lui Emanuel cu 700 de ani înainte.  
 
Isaia 7:14”de aceea Domnul Îsuşi vă va da un semn: iată fecioara va rămâne 
însărcinată, va naşte un Fiu, şi-i va pune numele Emanuel”. 
 
Isaia 9:16” Căci un copil ni s-a născut,un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul 
Lui; Îl vor numi:”Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al 
păcii”. 
*Cine înţelege cum a luat fiinţă Isus Omul în pântecele Mariei?  
Nimeni, este o lucrare a Duhului Sfânt. În Scripturi mai sunt alte câteva 
evenimente pe care de asemenea nu le înţelegem: 
 
*Creaţia: Evrei 11:3”prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul 
Lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd”. 
 
*Naşterea din nou. Ioan 3:8”vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul, dar nu ştii 
de unde vine nici încotro merge.” 
 
*Isaia 6:8”am auzit glasul Domnului, întrebând: pe cine să trimit şi cine va merge 
pentru Noi? Eu am răspuns: Iată-Mă, trimite-Mă !”. 
 
*Evrei 10:7”Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine),vin să 
fac voia Ta, Dumnezeule!” 
 

 Ilustraţie: în timpul celui de-al doilea război mondial, pe front în tranşee, se 
aflau de-o parte soldaţii americani şi englezi, iar de cealalată parte soldaţii 
germani. În schimbul de focuri dintre cele 2 tabere, un soldat german s-a furişat 
spre liniile inamice, dar a fost lovit şi sângera căzut pe un gard de sârmă ghimpată.  
Chinuindu-se să iasă de acolo mai rău s-a prins în acel gard de sârmă. Un tânăr 
soldat american a plecat târâş spre el, şi camarazii săi vâzându-l a încetat focul în 
timp de germanii încă mai trăgeau. Dar de la postul său de comandă ofiţerul 
german a sesizat încetarea focului inamic şi motivul, şi a ordonat şi el oprirea 
rafalelor. Cu toţii priveau cu sufletul la gură cum tânărul american îl ridică pe 
neamţ cu mare grijă dintre acel gard, îl puse pe umărul lui şi-l duse în tranşeele 
nemţilor. Îl lăsă jos, şi când să plece, comandantul german îl opri. Şi-a scos crucea 
de fier din piept, cea mai înaltă medalie, şi o puse tânărului soldat american, şi-l 
lăsă să plece. Când acesta a ajuns în tranşee, s-a reînceput focul.Ce curaj, şi câtă 



dragoste a avut acest soldat pentru vrăjmaşii lui. Îl putea costa viaţa, dar nu s-a 
gândit la el. 
 Câtă dragoste a avut Isus, să plece din cer, şi să se nască într-o iesle, în 
condiţii precare, cu nişte părinţi săraci, într-un loc neprimitor. În schimbul 
dragostei sale, nu a primit de la oameni o cruce de fier, de onoruri militare, ci una 
de lemn, a ruşinii publice. 
 
B. Crăciunul înseamnă ascultare. Ioan 6:35-40. De ce a venit Domnul Isus pe 
Pământ – pentru a împlini cea mai mare nevoie a omenirii, nevoia de iertare. 
v.38”căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a 
trimis”. 
*Ce frumoasă este ascultarea! Tu pentru ce ai venit astazi aici? Nu vrei şi tu să 
asculţi de porunca Lui? Matei 11:28”veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi..” 
 
 Ilustraţie: Dis de dimineaţă de Crăciun! 
Se întâmpla în urmă cu 50 de ani povesteşte omul nostru. Eram acasă la mama şi la 
tata. Tata care a murit acum 30 de ani, era un om tare blând. Mama, era o femeie 
aprigă. Avea o casă de copii. Tata însă mă iubea mult de tot pe mine. Părinţii nu 
aveau timp pe atunci să le spună la copii că-i iubeşte, aveau atâtea de făcut, dar îşi 
aminti cum ei le cumpărau de Crăciun ceva nou, oricât de mic, o jucărioară, ceva. 
Odată lui îi luase o carte.  
Aveam multe vaci, care trebuiau mulse dis de dimineaţă. 
Îmi amintesc cum dimineţile venea dis de dimineaţă la mine la uşa la dormitor şi 
văzându-mă cum dorm se ducea la mama şi-i zicea:                                                                 
-Mary, mi-e greu să trezesc băiatul, doarme aşa de frumos, că nu mă îndur să-l 
trezesc. Aş putea face treaba şi singur. 
-Adame, ridică mama vocea, Robert nu mai e un copil, e băiat mare. 
- Da, zicea tata cu vocea joasă. 
 Dimineaţa îl ascultam pe tata cum citea din Biblie despre pruncul Isus că 
dormea într-o iesle. Tată, de ce nu i-au făcut lui Isus un cadou mai bun de Crăciun? 
(Eu o să-i fac lui tata un cadou bun de Craciun, şi-a zis băiatul.)  
 Era noaptea de Crăciun: bărbatul îşi aminti că avea 15 ani când a vrut să-i 
facă lui tata un cadou. Se trezi la 3 dimineaţa, încât şi vacile se mirau ce e cu el la 
ora aia în grajd, şi se apucă de făcut curăţenie. Era greu şi cu tata, dar singur..? 
Mulse vacile, a pus laptele bine a închis capacele, le-a strâns, şi fugi pe furiş să se 
bage în pat, fără ca tata să îşi dea seama. La 4.30 când era vremea trezirii, tata bătu 
la uşă vorbind în şoaptă: 
-Robert, ştiu că e Crăciunul, dar trebuie şi azi să facem treabă. 
- Bine tată, răspunse ca de obicei băiatul! 



Tata plecă. Băiatul cu obrajii arzând, se bucura, dar era şi plin de emoţii. Ce va 
zice tata când va vedea ce am făcut eu. Se va bucura?!  
Se auziră paşii grei pe scări, uşa se deschise şi tata îi zise:”ai făcut tu asta pentru 
mine!?” 
Deodată băiatul ţâşni la tata în braţe, şi-i spuse:”tată vreau să fiu bun, acesta este 
darul meu de Crăciun pentru tine”.  
Nu ştiu de unde mi-au venit acele cuvinte, se gândi el şi acum. Cu lacrimile 
şiroind, acum când tata nu mai era, îşi aminti acele lucruri. 
 
  Ascultarea este darul de Crăciun pentru Tata !  
 
De ce îmi ziceţi Doamne, Doamne, şi nu faceţi ce vă spun Eu? Luca 6:46 
Isus, Fiul Lui Dumnezeu a venit pe Pământ să asculte de Tata. Nu voia Mea, ci a 
Ta! 
*Să ştii că nici un Crăciun nu trece fără ca Tata să îşi amintească cum Fiul Său s-a 
trezit devreme şi a plecat pe Pământ, la Betleem, la Ierusalim. A fost trimis de Tata 
în misiune. Misunea Lui Isus a fost să moară pentru noi, ca prin credinţa în El, în 
jertfa Lui toţi cei ce cred, să fie mântuiţi. 
 
Orice împărăţie îşi protejează Regele, când nu mai e Regele, totul este pierdut, dar 
nu la fel s-a întâmplat cu Isus. El Împăratul împăraţilor şi Domnul Domnilor, a 
plecat singur din cer, Şi-a dat viaţa Sa în favoarea fiinţei umane căzute în păcat, a 
murit şi a înviat. Pentru asta a venit Hristos la Crăciun! 
 
C. Craciunul înseamnă închinare la picioarele Lui Isus!  
Luca 10:38-42. v.40 spune în alte traduceri că Marta a fost distrasă de atâta slujire, 
iar Maria, sora ei apare de câteva ori pe paginile Bibliei.  
De fiecare dată este surprinsă la picioarele Domnului, şi asta deranjează pe unii: ---
-Luca 10:38-42 (Marta este deranjată);  
-Ioan 11 :28-32 (se aruncă cu durere la picioarele Lui Isus, iar iudeii o condamnă 
pentru asta;  
-Ioan 12:1 unge pe Domnul ei cu mir, iar Simon o condamnă şi pe ea şi pe Isus. 
Când Îi dăm Domnului primul loc din viaţa noastră ne aşteptăm să fim criticaţi, 
înţeleşi greşit, uneori chiar de către cei ce susţin că-L urmează.  
 Unii au numit fapta ei risipă, dar Domnul ei a numit-o investiţie. 
 
Ilustraţie: King George a intrat în camera Lorzilor iar aceştia s-au ridicat cu toţii în 
picioare. Domnilor, rămâneţi aşezaţi, le-a spus el, eu nu sunt Dumnezeu să vă 
ridicaţi, doar ne cunoaştem, suntem prieteni. 



-Nu domnule au zis ei, dacă erai Dumnezeu nu ne ridicam în picioare, ci ne plecam 
pe genunchi. 
 
Dragul meu, poţi să alergi cu ocazia acestui Crăciun cât oi vrea, să veghezi să ai pe 
masă tot felul de bunătăţi, dacă nu îţi faci timp să te arunci la picioarele Lui şi să I 
te închini, degeaba serbezi Crăciunul. 
 
Adevăr: Americanii au luptat în războiul din Vietnam în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Acasă în America era un obicei. Fiecare casă care avea pe cineva 
pe front punea de sărbători la ferestre o stea mare de culoare albastră. După un 
timp însă la fereastra fiecărei case, în loc de o stea albastră a început să fie pusă o 
altă stea, una aurie.  
Aceasta simboliza moartea unui tânăr pe frontul din Vietnam.  
Un tată se plimba cu fiul său prin cartier seara. Uite tată şi aici a murit cineva pe 
front spunea copilul după ce tatăl îi explicase ce semnifică acea stea. 
Însă după câteve minute de tăcere, pe când tată şi fiu mergeau pe stradă, printre 2 
case se zări o stea mare aurie pe cer. Era luceafărul. 
-Tată, tată, uite şi lui Dumnezeu i-a murit cineva pe front. 
Da, i-a spus tata, Dumnezeu a avut un Fiu şi El a venit pe Pământ să moară pentru 
noi, aşa este. 
 
Magii au venit de la o mie şi ceva de km. ca să I se închine personal, şi i-au adus 
daruri. 
 
Ilustraţie: împăratul şi cerşetorul ! 
 
 
 


