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Acesta este chipul lui Dumnezeu Celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura ; 
Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele 

nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru 
El.  

El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate. 
Coloseni 1:15-17 

 
Lumina este imaginea radiantă a bunătăţii lui Dumnezeu în creaţie, precum şi de Crăciun. 
Creatorul a poruncit, “Să fie lumină!”1 – şi universul întreg a căpătat formă. La Naşterea 
lui Hristos, lumina a luminat în mijlocul întunericului – iar întunericul nu poate niciodată 
să cuprindă acest strălucitor testament al Dumnezeului Celui viu.2 
 
Crăciunul este un prilej de a cânta laude,3 totuşi în aceste vremuri ale noastre realitatea 
distrugerii mediului subminează doxologia creaţiei. Cântarea sferelor este întunecată de 
poluare şi de zgomotul artificial, ritmul mării este tulburat de schimbările climatice, 
frumuseţea numeroaselor manifestări ale vieţii este desfigurată de practici abuzive pornite 
din lăcomie. Aşa precum pământul suferă, la fel trebuie să sufere şi locuitorii lui. Deja 
pentru săraci şi pentru alţi oameni marginalizaţi social, este tot mai greu să-şi ridice glasul 
lor şi să cânte. 
 
În zilele Mariei şi ale lui Iosif, împăratul Augustus credea că puterea se află doar în 
mâinile sale. El a poruncit ca  “toată lumea” (cuvântul biblic este  oikoumene)4 să se înscrie, 
iar o pereche necunoscută a pornit spre Betleem. Însă Dumnezeu a avut un alt plan cu 
istoria şi acum noi înţelegem că tronurile, stăpânirile, legile şi autorităţile au lucrat fără 
voie la împlinirea făgăduinţelor profetice. Hristos şi nu împăratul este Cel care este  “mai 
înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate ”.5 
 
Exegetul biblic Barbara Rossing sugerează că vechiul şi imperialul oikoumene al Cezarului – 
împreună cu imperiile moderne economice, militare şi politice – piere.. Însă  Proorocii şi 
Apostolii ne asigură că creaţia lui Dumnezeu – adevărata oikoumene  cuprinzând casa lui 
Dumnezeu – va fi transfigurată.6  
 
Astfel, noi ne rugăm pentru schimbare şi ne oferim pe noi înşine ca instrumente ale  
transfigurării.7 Noi trăim cu credinţa că în venirea lui Iisus Hristos, există o nouă creţie în 

                                                 
1 Facerea 1:3. 
2 Ioan 1:4-5. 
3 Luca 2:14. 
4 Luca 2:1. 
5 Coloseni 1:17; Psalmul 2:7-10. 
6 Isaia 65:17; Apocalipsa 21-22. 
7 II Corinteni 4:16. 



care se îndeplineşte speranţa cântării îngerilor  – Dumnezeu, umanitatea şi toată faptura 
se împacă.8 
 
Rev. Dr Samuel Kobia 
Secretar General  
Consiliul Mondial al Bisericilor 
 
Acest  mesaj este disponibil  în germană, franceză, spaniolă, coreană, arabă, greacă, ţuahili, portugheză, 
kechuan, samoa, italiană,hindu, precum şi în alte limbi, pe site-ul Consiliului Mondial al Bisericilor 
(http://www.oikoumene.org/?id=7307). 
 

                                                 
8 II Corinteni 5:17-20. 
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