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T INE…	  

Cezar	  August	  mi-‐a	  făcut	  o	  mare	  favoare.	  Vrând	  să	  ridice	  
taxele,	  Cezarul	  a	  decretat	  că	  toți	  cetățenii	  vor	  trebui	  să	  
călătorească	  la	  locurile	  natale	  pentru	  un	  recensământ	  
cu	  adevărat	  ciudat.	  Însă	  pentru	  mine,	  acest	  eveniment	  
a	  creat	  cel	  mai	  aglomerat	  si	  productiv	  timp	  din	  istoria	  
mea	  de	  hangiu!	  O	  oportunitate	  pe	  care	  n-‐o-‐ntâlnești	  
decât	  o	  dată	  în	  viață!	  Călători	  peste	  călători,	  toți	  dorind	  
să	  stea	  peste	  noapte.	  Hanul	  meu	  a	  fost	  plin	  la	  
capacitate	  o	  lună	  întreagă!	  Orice	  preț	  am	  cerut	  l-‐am	  și	  
căpătat	  și	  hanul	  tot	  plin	  era.	  Urăsc	  ocupația	  romană,	  
dar	  Cezarul	  mi-‐a	  dat	  un	  mare	  cadou.	  Într-‐o	  lună	  de	  zile	  
m-‐am	  aranjat	  financiar	  pe	  viață!	  

Dar	  într-‐una	  din	  zile,	  o	  familie,	  acea	  familie,	  apăru	  la	  ușa	  mea.	  Deja	  refuzasem	  vreo	  duzină	  de	  alte	  familii	  
ca	  și	  ei,	  așa	  că,	  fără	  să	  mă	  gândesc	  de	  două	  ori,	  le-‐am	  spus:	  “Îmi	  pare	  rău,	  dar	  nu	  mai	  avem	  locuri.	  Nu	  
mai	  este	  nici	  o	  cameră	  liberă	  pentru	  voi.”	  Dar	  chiar	  în	  timp	  ce	  rosteam	  cuvintele	  acestea,	  m-‐a	  atins	  ceva	  
din	  privirea	  îngrijorată	  a	  tânărului	  bărbat	  	  și	  din	  starea	  gata	  să	  nască	  a	  nevestei	  lui,	  așa	  că	  mi	  s-‐a	  făcut	  
puțin	  milă	  de	  ei	  și	  m-‐am	  gândit	  să	  le	  fac	  o	  favoare	  și	  să-‐i	  las	  să	  se	  adăpostească	  în	  grajdul	  din	  spatele	  
hanului.	  Măcar	  acolo	  n-‐or	  fi	  afară,	  și	  nu	  e	  așa	  de	  frig	  printre	  animale.	  	  

De	  unde	  să	  știu	  eu	  cine	  era	  acestă	  familie,	  de	  unde	  să	  știu	  ce	  importanță	  avea	  acel	  copilaș	  încă	  
nenăscut?	  	  

Acum	  însă,	  de-‐a	  lungul	  istoriei,	  pentru	  totdeauna,	  chiar	  în	  veșnicie,	  eu	  sunt	  cunoscut	  ca	  cel	  care	  a	  spus	  
“N-‐am	  loc.”	  Eu	  sunt	  cel	  care	  L-‐a	  pus	  pe	  Salvatorul	  lumii	  în	  grajd	  cu	  animalele.	  Asta	  este	  moștenirea	  mea.	  
Numele	  meu	  este:	  Cel	  care	  N-‐a	  avut	  loc	  pentru	  Isus.	  Lasă-‐mă	  să	  împărtășesc	  cu	  tine	  câteva	  din	  lucrurile	  
pe	  care	  le-‐am	  învățat	  din	  greșala	  colosală	  pe	  care	  am	  făcut-‐o.	  

În	  primul	  rând,	  Crăciunul,	  sărbătoarea	  nașterii	  lui	  Christos,	  înseamnă	  să	  faci	  loc	  în	  viața	  ta	  pentru	  El.	  
Dacă	  n-‐ai	  înțeles	  lucrul	  acesta,	  s-‐ar	  putea	  ca	  din	  nou	  să	  treacă	  degeaba	  Crăciunul	  pe	  lângă	  tine	  și	  anul	  
acesta.	  	  

În	  al	  doilea	  rând,	  ferește-‐te	  de	  prea	  multă	  agitație.	  Eu	  am	  ratat	  Crăciunul	  pentru	  că	  am	  fost	  prea	  ocupat	  
să	  văd	  că	  Dumnezeu	  lucra	  chiar	  în	  fața	  ochilor	  mei.	  N-‐am	  fost	  atent.	  Am	  fost	  aglomerat,	  ocupat,	  
ignorant.	  Sincer,	  Isus	  a	  venit	  la	  cel	  mai	  nefavorabil	  timp	  posibil,	  când	  eram	  cel	  mai	  ocupat.	  Așa	  că	  L-‐am	  
marginalizat	  într-‐un	  colț	  al	  vieții	  mele.	  	  



Dar	  acum,	  meditând	  la	  ce	  s-‐a-‐ntâmplat,	  parcă	  totdeauna	  e	  ceva,	  o	  preocupare,	  o	  scuză	  care	  să	  mă	  
justifice,	  să	  explice	  de	  ce	  n-‐am	  loc	  pentru	  Isus.	  Ar	  fi	  trebuit	  să-‐mi	  fac	  intenționat	  loc	  pentru	  Isus,	  altfel	  
niciodată	  n-‐ar	  fi	  fost	  loc	  pentru	  El.	  	  

Dac-‐aș	  putea	  să	  merg	  înapoi,	  aș	  acționa	  altfel.	  Așa	  că	  primește	  sfatul	  meu.	  	  

Dacă	  ți-‐e	  viața	  plină	  până	  la	  refuz,	  dacă	  agenda	  ți-‐e	  planificată	  la	  minut,	  dacă	  banii	  ți-‐s	  cheltuiți	  peste	  
măsură,	  și	  dacă	  ai	  impresia	  că	  motorul	  vieții	  tale	  se	  zbate	  în	  gol,	  probabil	  că	  nici	  tu	  nu-‐L	  vei	  recunoaște	  
când	  va	  bate	  la	  ușa	  ta.	  Isus	  este	  Emanuel,	  Dumnezeu	  cu	  noi.	  El	  a	  venit	  să	  fie	  cu	  noi,	  pentru	  binele	  nostru.	  
Ironia	  este	  că	  nu	  noi,	  ci	  doar	  animalele	  au	  făcut	  loc	  pentru	  El.	  Ele	  L-‐au	  primit	  când	  noi	  L-‐am	  respins.	  Dac-‐
aș	  fi	  fost	  atent,	  dacă	  nu	  mi-‐aș	  fi	  aglomerat	  viața	  și	  hanul,	  dacă	  nu	  mi-‐ar	  fi	  fost	  capul	  doar	  la	  profit,	  aș	  fi	  
primit	  cel	  mai	  incredibil	  dar.	  Dumnezeu	  mi-‐a	  oferit	  mie	  șansa	  de	  a-‐L	  găzdui	  pe	  Isus,	  de	  a	  fi	  parte	  la	  
întruparea	  Dumnezeirii!	  Dacă	  mi-‐aș	  fi	  dat	  seama,	  aș	  fi	  făcut	  orice!	  Aș	  fi	  mutat	  pe	  cineva,	  I-‐aș	  fi	  dat	  
camera	  mea,	  I-‐aș	  fi	  dat	  tot	  hanul	  chiar!	  	  

Cred	  că	  asta	  cere	  Dumnezeu	  de	  la	  noi	  când	  celebrăm	  Crăciunul:	  să	  facem	  loc	  acolo	  unde	  nu	  este	  loc.	  Eu	  
mi-‐am	  ratat	  ocazia,	  dar	  pentru	  tine	  încă	  mai	  este	  timp	  să-‐I	  deschizi.	  Încă	  mai	  este	  timp	  să	  privești	  în	  viața	  
ta	  și	  să	  analizezi	  care	  din	  camere	  sunt	  pline	  cu	  ceea	  ce	  contează	  cu	  adevărat	  și	  care	  sunt	  aglomerate	  
până	  la	  tavan	  cu	  gunoaie	  pământești.	  Încă	  mai	  ai	  timp	  să-‐I	  faci	  loc	  Celui	  mai	  important	  musafir.	  Si	  atunci	  
când	  va	  bate	  la	  ușă,	  vei	  putea	  să-‐I	  deschizi,	  să-‐L	  inviți	  înauntru,	  să	  te	  bucuri	  de	  El,	  să-‐I	  faci	  primirea	  pe	  
care	  o	  merită	  ca	  și	  Creatorul	  	  și	  Salvatorul	  tău.	  Fii	  sigur,	  El	  va	  bate	  curând	  la	  ușa	  ta!	  Îi	  vei	  deschide	  sau	  vei	  
fi	  ca	  mine,	  	  ca	  cel	  care	  n-‐a	  avut	  loc	  pentru	  Isus?	  	  
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