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Dragi cititori,

Sunt cuprinsã întotdeauna de uimire când privesc bolta
înstelatã în nopþile senine. Ce mult mi-ar plãcea sã pot
numãra nenumãratele stele care sclipesc în noapte!

La fel de uimitã rãmân când admir valsul fulgilor de nea în
zilele de iarnã. În Biblie ni se spune cã Dumnezeu pãstreazã
fulgii de nea într-o cãmarã. V-aþi întrebat vreodatã cât de
uriaºã trebuie sã fie aceastã cãmarã?

Dar ceea ce mã uimeºte cel mai mult este Dumnezeul
mãreþ a Cãrui fiicã sunt. Nu numai cã le-a creat pe toate, ci El
Se îngrijeºte de bebeluºul neajutorat, ne ascultã toate
rugãciunile, ne prilejuieºte întâlniri prin care sã fim încurajaþi,
vindecã inimi frânte ºi trupuri bolnave. Mai mult, El ne
dãruieºte bucurii, fiindcã ne iubeºte nespus de mult. Din
când în când ne trimite chiar ºi îngeri în ajutor. Însã îi trimite în
aºa fel încât sã nu-i recunoaºtem, cãci altfel am muri de fricã!

În aceastã carte veþi gãsi peste 50 de povestiri. Unele vã vor
aduce zâmbetul pe buze, altele vã vor emoþiona pânã la
lacrimi. Pentru noi a fost o bucurie deosebitã sã alcãtuim
aceastã culegere. Adesea ne-au uimit ºi pe noi minunile mari
ºi mici trãite de autorii povestirilor.

Dorinþa mea cea mai mare este ca prin aceastã carte sã fiþi
încurajaþi sã vã încredeþi în Dumnezeu chiar ºi în situaþiile pe
care nu le înþelegeþi. Þineþi-vã strâns de mâna Lui tare ºi
puternicã, ce dãruieºte viaþã ºi ocrotire! Dumnezeu vã poate
cãlãuzi ºi prin cele mai întunecate momente din viaþã.

Elisabeth Mittelstädt
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Surprizele
cerului

Celui care iubeºte îi place sã facã surprize
celor dragi. Cuvinte de încurajare,
mici gesturi de prietenie sau un dar,

ce împlineºte vreo tainicã dorinþã, toate
acestea pot deveni mesagerii sentimentelor
noastre. La fel sunt ºi surprizele pe care ni

le pregãteºte cerul: ele trec dincolo de
bariera descurajãrii ºi a deznãdejdii, aduc o

boare proaspãtã în viaþa de zi cu zi ºi ne
îndreaptã privirea spre dragostea lui

Dumnezeu ºi a oamenilor.



Un dar-surprizã
KATHY MILLER

Aºa o iarnã nu mai trãise niciodatã! Cuibãritã în fotoliul
ei, Stella privea pe fereastrã viscolul de afarã, care se
înteþea tot mai mult. Nu îndrãznea sã se apropie mai

mult de fereastrã, de teamã cã viscolul ar putea pune
stãpânire pe ea ºi ar putea sã o smulgã în haosul de afarã.
Abia dacã mai puteai recunoaºte casele de peste drum,
înghiþite de iureºul ameþitor al fulgilor. Bãtrâna mângâie dusã
pe gânduri husa ce îmbrãca rezemãtoarele fotoliului, fãrã a-ºi
putea desprinde ochii de la spectacolul de afarã.

Dar apoi îºi adunã puterile ºi se chinui sã se ridice din
fotoliu. Câteva clipe rãmase nemiºcatã, ca sã-ºi recapete
echilibrul. Încercã sã-ºi îndrepte spatele, luptând cu hotãrâre
împotriva durerii care o þinea gârbovitã. Apoi porni spre
bucãtãrie.

Ajunsã în pragul bucãtãriei, se opri descumpãnitã,
întrebându-se ce vrea de fapt. Vântul vuia în hornul
cuptorului, de parcã ar fi vrut sã pãtrundã cu toatã grozãvia
de afarã în cãsuþã. Stella se uitã la ceasul de bucãtãrie de
deasupra cuptorului. Trei ºi un sfert! Atunci îºi aminti de ce
venise în bucãtãrie: dorea sã scoatã ceva din frigider pentru
cinã! Oftã din adâncul sufletului. Nu o atrãgea deloc gândul
sã-ºi mai pregãteascã încã o masã singurã, darãmite sã mai ºi
mãnânce!

Copleºitã de durere, Stella se agãþã de uºa frigiderului,
sprijinindu-ºi fruntea de suprafaþa albã ºi rece. Risca sã se
înece în valul de autocompãtimire ce o cuprinsese. Pierderea
iubitului ei David în vara trecutã era prea mult pentru ea!
Cum sã-ºi aline tristeþea din suflet? Cum sã suporte
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singurãtatea vieþii de zi cu zi? Stella se simþi gâtuitã de
durerea ce o încercase adesea în ultimele luni ºi închise ochii,
încercând sã-ºi stãvileascã lacrimile.

Apoi clãtinã dezaprobator capul, nemulþumitã de ea
însãºi. În gând parcurse încã o datã lucrurile pentru care
putea fi mulþumitoare: era sãnãtoasã, avea o cãsuþã, o pensie
suficient de mare ca sã poatã trãi decent tot restul vieþii. Avea
un televizor, cãrþi, lucrul ei de mânã. Câtã bucurie nu-i
aducea grãdina primãvara ºi vara, cât de mult îi plãcea sã se
plimbe în parcul sãlbãticit de la capãtul strãzii ºi cât de mult
se bucura iarna de pãsãrelele care veneau la cãsuþa cu
grãunþe din faþa ferestrei de la bucãtãrie! „Dar astãzi nu-s
aici”, se gândi ea tristã, auzind cum zgâlþâie crivãþul uºiorii
casei.

– Ah, David, cât de mult îmi lipseºti! Cât timp ai fost lângã
mine, nu mi-a pãsat, chiar de era viscol sau furtunã afarã!...

Se sperie de sunetul propriei ei voci. Porni radioul care se
afla pe bufet, lângã ºirul cutiilor de lemn în care îºi þinea
diferite alimente. Acordurile cântecelor de Crãciun nãvãlirã
brusc în mica încãpere, dar nu fãcurã decât sã-i adânceascã ºi
mai mult sentimentul de singurãtate. 

Fãrã-ndoialã cã se aºteptase la moartea soþului ei. Din clipa
în care medicul rostise diagnosticul de „cancer pulmonar în
fazã terminalã”, amândoi au fost conºtienþi de iminenþa
sfârºitului ºi ºi-au dat toate silinþele sã petreacã frumos timpul
rãmas. David avusese întotdeauna grijã ca situaþia lui
financiarã sã fie în ordine, astfel încât Stella nu trebuia sã se
teamã cã vor apãrea probleme care sã-i împovãreze vãduvia.
Cel mai greu era însã sã se obiºnuiascã cu singurãtatea
cumplitã ce-i bântuia viaþa de zi cu zi.

În decursul ultimilor ani, Stella ºi soþul ei au fost mereu
nevoiþi sã-ºi ia rãmas bun de la prieteni ºi rude. Erau la vârsta
la care trupul omenesc nu mai face faþã, ci devine tot mai
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slãbit ºi predispus la boalã, pânã ce omul moare. Faptul cã
voiau sau nu sã accepte realitatea, nu schimba cu nimic
crudul adevãr: Anii se adunã, omul îmbãtrâneºte!

Iar acum, Stella era singurã, primul ei Crãciun fãrã David!
Prietenii o invitaserã sã petreacã sãrbãtorile împreunã cu ei,
dar asta i se pãruse chiar mai rãu decât sã rãmânã singurã
acasã. Acolo nu i-ar fi lipsit numai soþul, ci ºi intimitatea
cãminului lor. 

Stella învârti cu degete tremurânde potenþiometrul
radioului, pânã ce colindele rãmaserã undeva în fundal. Privi
scurt spre frigider, hotãrând cã o farfurie cu supã caldã îi va fi
de data aceasta suficient pentru cinã.

Spre surprinderea ei, Stella observã cã trecuse poºtaºul. Nu
auzise scârþâitul clapetei de la uºa de la intrare. Sãrmanul
poºtaº, sã împartã scrisorile pe o vreme ca aceasta! Ca de
obicei, tresãri de durere când se aplecã sã ridice plicurile
umede de pe podea. Se îndreptã spre sufragerie, unde se
aºezã pe taburetul din faþa pianului ca sã parcurgã
corespondenþa primitã. Erau mai mult felicitãri de Crãciun,
iar privirea ei tristã se înviorã vãzând imaginile cunoscute ºi
parcurgând rândurile de la cei dragi. Cu multã grijã aºezã
apoi felicitãrile printre celelalte de pe pian, ceea ce nu-i veni
deloc uºor cu degetele ei anchilozate de artritã. De data
aceasta, din casa ei lipseau tradiþionalele podoabe de Crãciun
– doar felicitãrile primite aminteau de apropiata sãrbãtoare.
Se afla în prag de Ajun, dar tot nu se putea hotãrî sã-ºi
împodobeascã un brad. Refuzase chiar ºi gândul de a aduce
din pivniþã ieslea confecþionatã de David în urmã cu câþiva
ani.

Copleºitã de un val de tristeþe, Stella îºi ascunse în palme
faþa brãzdatã de ridurile bãtrâneþii. Coatele ei atinserã clapele,
care scoaserã un sunet disonant. Apoi izbucni în lacrimi. Cum
sã supravieþuiascã Crãciunului, iar apoi sãptãmânilor lungi
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de iarnã? Cel mai mult i-ar fi plãcut sã se poatã ascunde în
pat, sub un maldãr de pãturi, de sub care sã iasã doar la
primãvarã, când i se va fi întors dorul de viaþã.

Þârâitul prelung al soneriei rupse tãcerea, ca un ecou al
sunetelor nearmonioase ale pianului. Cu totul surprinsã,
Stella îºi înãbuºi cu greu un strigãt. Cine sã o caute pe aºa o
vreme ºi ce sã vrea de la ea? Îºi ºterse grãbitã ochii, observând
abia acum cã afarã se înserase. Soneria þârâi a doua oarã.

Stella se smulse de lângã pian ºi se îndreptã cât putu de
repede spre coridorul de la intrare. În trecere aprinse lampa
din sufragerie. Deschise prima uºã ºi încercã sã întrezãreascã
prin grilajul uºii de la intrare cine se aflã dincolo de ea. Era un
bãrbat tânãr care se lupta cu vântul ºi ninsoarea ºi al cãrui cap
descoperit abia dacã se vedea de pachetul uriaº pe care îl
þinea în braþe. Stella privi dincolo de el, la maºina cu care
venise, dar nici aceasta nu-i spunea mare lucru despre
vizitatorul ei. Când se uitã din nou la tânãrul din faþa casei,
observã cã nu are mãnuºi. Sprâncenele lui ridicate a aºteptare
erau aproape complet ascunse de ochelarii aburiþi. Cu grijã,
bãtrâna deschise de un lat de palmã uºa, la care strãinul pãºi
un pas într-o parte ca sã vorbeascã prin uºa crãpatã.

– Am un pachet pentru dumneavoastrã.
Curiozitatea Stellei învinse orice prevedere. Ea deschise

uºa suficient de mult pentru ca tânãrul sã poatã sãlta
pachetul pe umãr, dupã care pãºi în lãturi ca acesta sã poatã
intra în casã. Odatã cu el pãtrunse ºi aerul geros al viscolului.
Zâmbind ºi cu mare grijã, bãrbatul aºezã cutia pe podea,
dupã care scoase un plic din buzunarul paltonului, pe care
i-l înmânã Stellei. În clipa urmãtoare, Stella auzi un zgomot
ciudat din interiorul cutiei, care o fãcu sã tresarã. Tânãrul se
scuzã zâmbind, se aplecã ºi deschise cutia, pentru ca Stella sã
poatã privi înãuntru. Atentã, se apropie sã vadã ce se aflã în
cutie.
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Un câine! Mai bine-zis, un pui de labrador auriu. Tânãrul
se aplecã, luã în braþe puiul ºi explicã:

– Este pentru dumneavoastrã. Are ºase sãptãmâni ºi nu îºi
face nevoile în casã.

Cãþeluºul bãtea aerul cu codiþa, fericit cã reuºise sã scape
din „închisoarea” lui, ºi încerca sã-ºi lingã binefãcãtorul, în
semn de recunoºtinþã. 

– De fapt, ar fi trebuit sã vi-l aducem abia în Ajun –
continuã tânãrul, încercând zadarnic sã-ºi apere bãrbia de
limbuþa umedã –, dar crescãtorul de câini intrã de mâine în
concediu. Sper cã nu aveþi nimic împotriva unui cadou de
Crãciun sosit înainte de termen!

Stella era atât de uimitã, încât nici nu mai ºtia ce sã spunã.
Îngãimã fãrã nici o legãturã câteva cuvinte:

– Dar... Nu înþeleg... Adicã vreau sã spun... Cine...?
Tânãrul aºezã cãþeluºul pe ºtergãtorul de picioare ºi arãtã

spre plicul pe care Stella îl þinea încã în mânã. 
– În scrisoare veþi gãsi rãspuns la aproape toate întrebãrile

dumneavoastrã. Câinele a fost cumpãrat încã în luna iulie,
înainte de a veni pe lume. E vorba de un dar de Crãciun.
Iertaþi-mã câteva momente, mai am de luat câteva lucruri din
maºinã.

Înainte ca Stella sã poatã rãspunde, tânãrul plecã la
maºinã, de unde se întoarse cu o lesã, un sac de mâncare
pentru câini ºi un manual: Creºterea labradorului. În tot acest
timp, cadoul viu îºi urmãrise liniºtit stãpâna de pe ºtergãtorul
de picioare, pufãind fericit pe nãri ºi observând-o cu ochiºorii
lui maro, inteligenþi. 

Strãinul se îndreptã spre ieºire. Încã tulburatã, Stella reuºi
sã-l întrebe:

– Dar cine... cine l-a cumpãrat pentru mine?
Tânãrul, ajuns deja la uºã, rosti grãbit, în timp ce vântul îi

smulse aproape cuvintele de pe buze:
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– Soþul dumneavoastrã!... ªi dispãru în maºinã.
Într-adevãr, totul era scris în scrisoare. Stella, recunoscând

bine cunoscutul scris de mânã, uitã cu totul de cãþeluº ºi se
retrase ca o somnambulã spre fotoliul din dreptul ferestrei.
Nu observã nici mãcar cã puiul de labrador o pornise pe
urmele ei. Cu ochii în lacrimi, se sili sã citeascã rândurile
scrise de soþul ei. David redactase scrisoarea cu trei sãptãmâni
înainte de a muri ºi i-o încredinþase crescãtorului de câini,
care trebuia sã i-o aducã Stellei împreunã cu puiul de
labrador, ca un ultim dar de Crãciun. Rândurile erau pline de
cuvinte de dragoste ºi încurajare, cuprinzând însã ºi
îndemnul ca Stella sã fie tare. El o asigura cã a mers doar
înaintea ei ºi cã aºtepta cu nerãbdare ziua în care aveau sã se
revadã în ceruri. Pânã atunci, ca sã nu fie singurã, îi dãruia
cãþeluºul.

Aceasta îi aminti Stellei de micul ei tovarãº. Cât de uimitã
a fost sã-l zãreascã culcat la picioarele ei, uitându-se la ea cu
ochiºori curioºi. Un zâmbet ºmecheresc pãrea sã-i joace în
colþul boticului. Stella puse scrisoarea deoparte ºi se aplecã sã
ridice ghemotocul de blãniþã aurie. ªi-l închipuise mai greu –
se asemãna ca mãrime ºi greutate cu una din perinile de pe
canapea. Cât era de cald ºi moale! Îl legãnã în braþe, iar
micuþul, drept mulþumire, o linse pe bãrbie, dupã care se
strânse tot la pieptul ei. La acest nou semn de ataºament, faþa
Stellei a fost din nou brãzdatã de lacrimi, care se pierdurã în
blãniþa micului labrador. 

În cele din urmã, Stella îl lãsã sã alunece în poala ei, de
unde puiul continuã sã o observe cu toatã seriozitatea.
Absentã, femeia îºi ºterse lacrimile de pe obraz ºi se luptã sã
zâmbeascã. 

– Aºadar, micuþule, se pare cã pe viitor ne aparþinem unul
altuia.

Miºcãrile limbii lui rozalii pãreau sã confirme cuvintele
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Stellei. Zâmbetul bãtrânei se lãþi ºi mai mult pe faþa ei.
Privirea îi trecu de la micul labrador la fereastrã. Aproape cã
se întunecase, iar viscolul parcã se mai domolise. Prin fulgii
catifelaþi, care coborau acum în dans liniºtit din norii
plumburii, Stella putea sã vadã ghirlandele beculeþelor de
Crãciun, care licãreau vesele dinspre casele învecinate. Din
bucãtãrie rãzbirã pânã la ea acordurile colindului O noapte
preasfinþitã.

Brusc, Stella se simþi copleºitã de un sentiment minunat de
pace ºi binecuvântare cereascã, de parcã ar fi fost îmbrãþiºatã
cu multã dragoste. Bãtãile inimii ei se înteþirã, însã de data
aceasta nu de durere ºi singurãtate, ci de bucurie ºi uimire.
ªtia cã nu mai era singurã! Îºi îndreptã din nou privirea spre
puiul de labrador ºi începu sã-i explice câteva lucruri:

– ªtii ceva, micuþule, în pivniþã am o cutie de carton care
precis te va bucura. În ea se aflã un brad, globuri ºi
lumânãri, cum n-ai mai vãzut tu pânã acum. ªi cred cã în
vreun colþ voi da ºi de vechea iesle. Ce zici, încercãm sã le
dãm de capãt?

Cãþeluºul lãtrã aprobator, de parcã ar fi înþeles fiecare
cuvânt.

Un Crãciun mai puþin obiºnuit
MARIANNE HIRZEL

Onoapte preasfinþitã, toate-s în odihnã...? Realitatea este
de obicei alta. Alergãm de la un Crãciun la altul – la
ºcoalã, la piaþã, la firmã, la birou. Cina din Ajun
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