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UN DAR PENTRU TINE!

Îmi place Crãciunul! ªi, mai ales, îmi plac povestirile de
Crãciun. Probabil cã ºi þie. De ce cred asta? Foarte simplu.
În fiecare an primim la redacþia revistei LYDIA povestiri

de Crãciun inedite ºi deosebit de frumoase, numãrul lor
depãºind cu mult capacitatea noastrã de publicare. Mi-a venit
atunci ideea ca an de an sã pun deoparte aceste povestiri, ca
pe-o comoarã de suflet. Iar acum a sosit momentul sã-þi fac ºi
þie parte de ea în dar. Vino, aºeazã-te cu mine la lumina
bradului ºi a steluþei din fereastrã ºi bucurã-te, descoperind
pe paginile acestei cãrþi nenumãratele aspecte ale
Crãciunului. Printre multele povestiri noi, se aflã ºi câteva
foarte îndrãgite, din anii precedenþi.

Peste 50 de femei (dar ºi câþiva bãrbaþi!) îºi dezvãluie
tainele sufletului cu multã sinceritate ºi adesea condimentat
cu umor. La unele povestiri vei zâmbi, la altele – probabil – þi
se vor împãienjeni ochii. Cu siguranþã vei gãsi ºi idei creative,
care te vor ajuta sã organizezi de aºa manierã zilele de
sãrbãtoare pentru familia ta, pentru prieteni ºi cunoscuþi sau
mai puþin cunoscuþi, încât sã-þi aminteºti cu drag de ele. Ceea
ce îi uneºte însã pe toþi aceºti autori este dorinþa de a aduce
aceastã celebrare ca pe un dar în cinstea Pruncului nãscut în
ieslea Betleemului.

Îþi doresc multã bucurie când vei citi! Ce-ar fi dacã le-ai
dãrui ºi altora aceastã carte? Astfel, într-un mod cu totul
inedit, le-ai oferi ocazia prietenilor ºi cunoscuþilor tãi sã



înþeleagã de ce pentru noi, Crãciunul este o sãrbãtoare de
suflet.

Fiindcã „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a
dat pe singurul Sãu Fiu pentru ca oricine crede în El sã nu
piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã”.

Elisabeth Mittelstädt
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STELUÞA DIN FEREASTRÃ…
Marianne Zink

În prima duminicã de advent, am scos dintre podoabele
de Crãciun steluþa electricã ºi am atârnat-o la fereastra
din sufragerie. Spre deosebire de alþi ani, când nu i-a dat

aproape nici o atenþie, anul acesta nepoþelul meu Christian a
fost de-a dreptul entuziasmat de ea. Revenea mereu în
sufragerie sau alerga în stradã ca sã vadã „steaua
Betleemului”. Când ne întorceam acasã seara, în întunericul
timpuriu al zilelor tot mai scurte de iarnã, era minunat sã fim
întâmpinaþi de razele strãlucitoare ale steluþei. Vãzând
bucuria lui Christian, redescopeream parcã împreunã cu el
puritatea sentimentului.

Ieri searã era deja în pijama ºi îi spusese „Noapte bunã”
bunicului, când s-a apropiat de mine, m-a îmbrãþiºat ºi mi-a
ºoptit la ureche, trãgându-mã uºor spre sufragerie:

– Buni, te rog, mã laºi sã mai stau puþin la fereastrã, sub
steluþã?

ªmecheraºul, oare încerca sã amâne ora de culcare? L-am
privit mustrãtor, dar – spre surprinderea mea – am citit pe
faþa lui o uºoarã nostalgie. Da, ca o mare aºteptare, aºa cã nu
puteam, nu aveam voie sã spun „nu”. Poate-ºi dorea sã rãmân
ºi eu cu el? „Nu, buni, poþi sã mergi liniºtitã la bucãtãrie!” – a
venit imediat rãspunsul lui ºi în clipa urmãtoare se afla deja
pe colþarul din dreptul ferestrei. Un pui de om de numai trei
aniºori, singur în camera întunecatã, scãldat însã în lumina
blândã a steluþei din fereastrã. M-am retras încetiºor... În acele
clipe, dragul meu nepoþel nu avea nevoie de mine...

Dar gândul mi-a rãmas la el. Oare ce se petrecea în
cãpºorul ºi sufleþelul lui – singur, cu lumina stinsã în
sufrageria mare, luminatã doar de razele aurii ale steluþei? ªi
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ce-i înduioºase inima, de cãuta aceste clipe de singurãtate?
Cum de-i trecuse prin cap sã caute ceva tocmai sub steluþã? I
se va stâmpãra dorul? Dorul de ce anume? Acolo n-avea cum
sã se întâmple nimic palpabil, nimic vizibil sau inteligibil!

Nu ºtiu cât timp sã fi trecut de când mã retrãsesem în
bucãtãrie sã calc. Deodatã am auzit apropiindu-se niºte paºi
micuþi. Uºa s-a deschis, iar Christian a zburat zâmbitor în
braþele mele, ascunzându-ºi oftatul la pieptul meu.

– Uau, buni, ce frumos a fost!
Ce anume? – îmi stãtea pe limbã sã-l întreb, dar am

renunþat, temându-mã cã aº fi destrãmat ceva – dar ce
anume? – prin cuvintele mele. Ceva frumos ºi bun. Ceva ce-i
umpluse sufleþelul ºi-i stâmpãrase dorul, astfel încât micuþul
putea sã spunã pe deplin satisfãcut:

– Iar acum, sã mergem sã ne culcãm… Ceea ce a ºi fãcut
imediat.

Mai târziu, m-am dus sã vãd dacã nu trebuie sã-l învelesc.
Dormea liniºtit, iar faþa îi era luminatã de un zâmbet
mulþumit. Cu siguranþã gãsise ceea ce cãutase, ceea ce simþise
cã are nevoie. Trebuie cã era ceva mai mult decât un simplu
sentiment de-o clipã. Uimitã, contemplam tabloul ce mi se
oferea privirilor, adânc miºcatã de semnificaþia momentului.

Iar gândurile mi s-au oprit la mine. Oare eu, cu 50 de ani mai
în vârstã, ºtiu întotdeauna la fel de sigur ce anume îmi lipseºte? ªtiu
dupã ce tânjeºte sufletul meu ºi ce anume ar putea sã-i readucã pacea
ºi bucuria, ºi unde poate gãsi noi puteri pentru a merge mai departe?
Mai ºtiu? Iar dacã ºtiu, caut sã ºi obþin ceea ce îmi lipseºte, în pofida
pretinselor urgenþe, ce mã solicitã atât de mult în fiecare zi? Chiar ºi
în pofida nenumãratelor tentaþii amãgitoare ale micului ecran?

Poate ar trebui sã mã aºez ºi eu puþin sub steluþã. Doar atât,
sã stau liniºtitã sub razele ei aurii. Sã aºtept, plinã de dor ºi
anticipare. Sã mã las scãldatã de blânda luminã. Da, sã aºtept
sã fiu dãruitã, sã aºtept sã se petreacã ceva cu mine ºi în mine.
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Sã-mi revin din amorþealã. ªi sã mã întorc la intimitatea acelei
relaþii personale cu Dumnezeu.

„M-AM SIMÞIT CA O PRINÞESÃ!”
Ruth Martin

Între Crãciun ºi Anul Nou am fost „gãzduitã” ca pacient
pe canapeaua din sufragerie. Sã tot fi avut ºapte ani, dar
nu mai reþin care dintre bolile infecto-contagioase ale

copilãriei reuºise sã mã transforme pe mine, un argint viu de
fatã, într-o persoanã tãcutã ºi liniºtitã.

Fraþii mei mai mici ºi mai mari erau plecaþi cu tata la o
serbare. Mama se aºezase lângã mine, bucurându-se de
rãgazul de a citi ceva. Privirea mea s-a îndreptat spre
brãduleþul împodobit, ce trona pe mãsuþa de cusut. Conform
tradiþiei, lumânãrile se aprindeau de douã-trei ori: în Ajun, în
cele douã zile de Crãciun ºi de Revelion. ªi de fiecare datã
cântam colinde. M-am întrebat atunci dacã mama nu ar
accepta sã facã o excepþie în acea searã ºi sã aprindã
lumânãrile doar pentru noi douã. ªi am îndrãznit sã-i pun
aceastã întrebare. Spre uimirea ºi bucuria mea, mama mi-a
împlinit dorinþa! Odatã aprinse lumânãrile, n-am mai avut
nevoie de altã sursã de luminã. Mama ºi-a reluat lectura, iar
eu m-am pierdut cu gândurile în pâlpâirea jucãuºã a micilor
flãcãri. Rareori era atâta liniºte la noi acasã – nu se auzea
decât sfârâitul încetiºor al lumânãrilor. Mã simþeam ca o
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prinþesã! Lumânãrile ardeau numai pentru mine, iar
podoabele bradului scânteiau vesele în lumina lor. Cum aº
putea exprima în cuvinte ce a însemnat pentru mine acel sfert
de ceas? De un lucru eram absolut sigurã: Mama mea pune
preþ pe mine, ºi la fel Dumnezeu!

Aceastã amintire din copilãrie m-a însoþit de-a lungul
anilor. În fiecare an, de Crãciun, mã bucur sã petrec câteva
clipe doar privind cum ard lumânãrile în bradul împodobit.
Fãrã cuvinte, Îi mulþumesc atunci lui Dumnezeu pentru
marea ºi neasemuita Lui dragoste.

„AUZI CLINCHETUL DE CLOPOÞEI?”
Iris Knechtli-Staub

Ca de obicei, Ajunul Crãciunului a fost extrem de
palpitant ºi plin de surprize pentru copiii care
aºteptau curioºi împãrþirea darurilor. Dupã ce, în

sfârºit, fiecare ºi-a despachetat darul, iar eu mi-am admirat
noua cãmaºã de noapte, ne-am dus cu toþii la culcare. Soþul meu
ºi cu mine ne-am sãrutat de noapte-bunã ºi am stins lumina.

Dar spre deosebire de alte dãþi, soþul meu nu a început
imediat sã sforãie. Când, iatã, un clinchet abia perceptibil. Nu,
mi-am spus, mi se pare! Dar nici nu mi-au trecut bine prin cap
aceste cuvinte, când soþul meu a ºoptit:

– Auzi ºi tu clinchetul? Acesta nu poate fi decât Moº
Crãciun! Precis a uitat ceva!
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– Oh, lasã-mã, nu mã prosti, doar nu mai sunt copil! am
rãspuns eu.

– Nu, nu! Ascultã numai, iar se aude, a insistat soþul meu.
Fãrã-ndoialã cã Moº Crãciun vrea sã ne mai aducã ceva.

Am cedat ºi l-am urmat în sufragerie.
– ªi mai departe…? l-am întrebat eu nedumeritã. M-a

îndemnat sã mã apropii de brad, cã parcã sclipeºte ceva
printre crengile din vârf.

L-am ascultat, dar n-am gãsit nimic. Soþul meu n-a mai
rezistat emoþiei ºi m-a ajutat sã gãsesc un pacheþel auriu,
aninat de ultimele crenguþe ale bradului. În pacheþel – o
frumoasã brãþarã cu safire, care încã ºi astãzi e preferata mea,
amintindu-mi de acel Ajun!

Ne-am întors în dormitor, când iar s-a auzit un clinchet…
Am zâmbit, protestând cã ajunge cu surprizele! Dar soþul
meu a rãmas neclintit în hotãrârea de a ne întoarce la brad ºi
de a ne continua cercetãrile. De data aceasta m-a cãlãuzit prin
„rece” ºi „cald” spre ascunzãtoare. Am rãmas foarte uimitã sã
gãsesc încã un pacheþel auriu, în care însã am dat de un
bileþel: „De data asta e doar umbra lucrurilor viitoare!”
Câteva clipe mai târziu, cãutarea s-a sfârºit – în mânã þineam
o pereche de cercei care se potriveau perfect cu brãþara.

De acel Crãciun am avut parte de un cadou aºa cum îi
place lui sã dãruiascã – plin de dragoste ºi cu multã fantezie,
se gândise cum sã-mi facã o bucurie deosebitã, care sã treacã
dincolo de un simplu cadou material. Iar mâna lui puternicã,
în care a mea aproape se pierde, a ascuns un clopoþel, cu al
cãrui clinchet sã mã cãlãuzeascã spre ascunzãtoarea marilor
surprize pregãtite din timp pentru mine!

La fel este umblarea cu Dumnezeu: plinã de surprize
plãcute, dacã suntem gata sã aºteptãm ºi sã ascultãm în liniºte
cãlãuzirea Lui. Iar cine îºi pleacã urechea la susurul blând ºtie
ºi când este timpul sã le prezinte ºi altora darul darurilor – pe
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Fiul lui Dumnezeu, a cãrui întrupare ºi naºtere pe acest
pãmânt o sãrbãtorim la Crãciun.

O CARTE CU COPERÞI ALBASTRE
Lilli Rommert

Locuiesc în Eisenach, deci în fosta RDG. Pe vremea
regimului comunist, abia dacã se putea gãsi ceva
literaturã creºtinã în þara noastrã, dar ca secretarã într-un

hospis creºtin m-am bucurat de unele privilegii de care alþii
nu prea aveau cum sã aibã parte. Într-o zi, ºeful meu mi-a dat
o carte intitulatã Vremurile din urmã, ce mi-a trezit imediat
interesul.

Deoarece în Noul Testament se vorbeºte mult despre
vremurile din urmã ºi despre perioada dinainte de venirea
Domnului Isus, soþul meu îºi dorea demult sã afle mai multe
pe aceastã temã. Aºadar, cartea era binevenitã, iar soþul meu
a fost de la început fascinat de ea. Dar bucuria i-a fost umbritã
de faptul cã nu avea la dispoziþie decât o sãptãmânã, dupã
care trebuia sã înapoiem cartea.

Pe atunci eram fericita posesoare a unei mici maºini de
scris ºi mã tenta ideea sã fac o copie dactilografiatã a cãrþii.

În acea sãptãmânã, soþul meu a lucrat în schimbul de
dupã-masã. Având un program extrem de încãrcat, venea
destul de târziu acasã, aºa cã am îndrãznit sã mã apuc de
treabã. Am exploatat la maxim fiecare clipã liberã, iar mica
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mea maºinã de scris pãcãnea pânã dupã miezul nopþii. Eram
plinã de bucurie, îmi simþeam degetele înaripate ºi mã uimea
ºi pe mine repeziciunea cu care reuºeam sã înaintez în ceea ce
îmi propusesem. În fiecare searã, cu puþin înainte de venirea
soþului meu acasã, mã grãbeam sã intru în pat, dupã ce
ºtergeam mai întâi orice urmã a acþiunii mele „clandestine”.

Soþul meu nu a bãnuit nimic. Totul s-a petrecut în preajma
Crãciunului ºi cartea urma sã fie cadoul meu pentru el. Un
creºtin din oraºul nostru mi-a legat cele 200 de pagini A4 într-o
copertã albastrã, ºi asta fãrã sã-mi ia nici un ban!

Sãptãmâna a trecut, am dat înapoi cartea ºi, la scurt timp,
a sosit ºi Ajunul Crãciunului. Pe rând, fiecare ne-am
despachetat darurile primite. Urmãream pe furiº ºi cel mai
mic gest al soþului meu, simþind cum sunt tot mai mult
cuprinsã de emoþie. Þinea în mânã pachetul. O carte?... Poate
un manual de studiu pentru cursul de perfecþionare la care
tocmai participa… Na, sã vedem… Brusc, soþul meu – de
altfel o fire raþionalã ºi calculatã – a izbucnit în strigãte de
bucurie, iar în ochi îi jucau bobiþe de uimire. Þinea în mânã,
chiar dacã sub o altã formã, cartea pe care crezuse cã nu o va
mai revedea niciodatã! Fericirea lui era fãrã margini! Nu
putea efectiv sã priceapã cum de am reuºit sã dactilografiez
cartea într-un timp atât de scurt!

ªtiam cã nu era vorba de propriile mele puteri, ci doar de
faptul cã îndrãznisem sã iau pentru mine personal
promisiunea din Isaia 40:31: „…dar cei care se încred în
Domnul îºi reînnoiesc puterea.“

În timp ce scriu aceste rânduri, am înaintea mea cartea cu
file de-acum îngãlbenite. Anii au trecut, însã aceasta a rãmas
amintirea de Crãciun cea mai dragã sufletului nostru.

22




