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Povestitorul: Bună seara! Cu mult timp în urmă, celebrul Alecsandri spunea:  Ziua ninge, noaptea ninge,
dimineața ninge iară! Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară. Cu o zale argintie s-a îmbrăcat și mândrul,
dar neliniștitul nostru oraș. În inima orașului, la redacția ziarului Metropola mea, este multă forfotă. Iar în
centrul atenției este articolul pe care Sofie trebuie să-l scrie pe prima pagină a numărului de mâine despre
Semnificația Crăciunului. 

SCENA 1   [lumina se aprinde la birou] 
(Sofie intră în biroul șefului în timp ce șefu' este la birou)

Sofie: Bună dimineața, șefu’!
Șeful: Bună dimineața, Sofie! Tocmai voiam să te chem... voiam să vorbim puțin despre materialul

pe care mi l-ai dat despre Semnificația Crăciunului... Come on Sofie, știu că poți mai mult!
Văd că mai ai niște hârtii în mână... Ai mai scris ceva?

Șeful: Sofie, cred că poți mai mult decât atât. Vreau să muncești puțin mai mult și să scoți ceva mai
tare.  Ieși  pe  stradă,  vezi  ce  spun  și  oamenii  ...  iar  apoi  trimite-mi  draftul  final!  Mâine
dimineață vreau să-l găsesc în Mail!

Sofie: Bine, șefu'! Cum spuneți! O să-l aveți în Inbox dis-de-dimineață!

SCENA 2    [mall-ul]
Povestitorul: Sofie iese din birou nedumerită și se gândește la ce nu o fi scris bine în materialul pe care l-a
dat... Sofie își spune în sinea ei: 

Sofie: Șefii ăștia!!! Ce-o vrea de la mine ... am scris așa de mult ... Semnificația Crăciunului?!?!? Eu
cred că vrea să mă dea afară și caută motive ... Cred că este ceva personal ... Semnificația 
Crăciunului???

Sofie, te-ai gândit de ce-i Crăciun,
De ce e sărbătoare?
Oare te-ai gândit vreodată tu
Ce-nsemnătate are?
Te-ai gândit că-i doar atât,
O mare bucurie?
Sau e mult mai mult de-atât
Sărbătoarea de Crăciun?

Corul: Te-ai gândit, te-ai gândit, te-ai gândit, te-ai gândit?

SCENA 3  
Povestitor:  Sofie  nu știe ce să creadă cu privire la cele  întâmplate,  însă vrea să demonstreze că este  o
jurnalistă bună. Este montată să scrie un articol serios și să demonstreze șefului că este cea mai bună. Îi va
demonstra ce știe Sofie să facă! Ajunge în cele din urmă în fața Mall-ului și se gândește că acesta poate să
fie locul din care să înceapă cercetările ei cu privire la Semnificația Crăciunului. 

Sofie: Perfect! Cât de mulți oameni astăzi! Să vedem ce spune vocea României despre Semnificația
Crăciunului!!?!!?

(Primul interviu, cu intelectualu’)
Sofie: Ce părere aveți despre Crăciun?
Intelectualu’ Domnișoară, nu cred că aveți pledoaria să-mi puneți întrebarea aceasta! .............. ( ... )
Sofie: Domnule, câtă profunzime! Sper ca următorul să mă ajute mai mult..



(Al doilea interviu, cu bețivul)
Sofie: Cât de deprimat era omul ăla ... profund, dar foarte deprimat ... poate găsesc unul mai fericit.

O, uite unul... Bună ziua!
Bețivul: Bună a fost dimineață, acum este superbă! 
Sofie: Pot să vă pun o întrebare?
Bețivul: Sigur, domnișoară ... câte vreți! 
Sofie: Ce sărbătoriți dumneavoastră de Crăciun?
Bețivul: Adică cât beau eu de Crăciun? Mult, domnișoară! 
Sofie: Și semnificația Crăciunului?
Bețivul: Simplu! Cum, domnișoară, dar nu știți? Tăiem porcul!!! Șorici, cârnați și o țuiculiță ca să

dreagă tot !!! O viață avem și noi!
Sofie: Mulțumesc, domnule!
Bețivul: Bine, domnișoară ... Să trăiți bine, domnișoară!

(Al treilea interviu, cu doamna și copilul)
Sofie: Unul e prea profund, altul e ... prea euforic ... trebuie să găsesc pe cineva mai serios. Oamenii

serioși au copii. A, uite doamna aceea cu copilul! ... Nu vă supărați, aveți o clipă? 
Doamna: Sigur, cu ce vă pot ajuta?
Sofie: Voiam să vă întreb ceva, dacă se poate.
Doamna: Sigur! Spuneți!
Sofie: Ce  înseamnă  pentru  dvs.  Crăciunul?  Vă  văd  cu  sacoșe  cu  cumpărături…  Care  ar  fi

semnificația Crăciunului pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră?
Doamna: O, da, e o sărbătoare deosebită… Ne bucurăm mult ... primim cadouri… dăm și noi cadouri

altora…
Sofie: Dar de ce facem asta, doamnă? Care e motivația?
Doamna: Păi.. Nu știu.. Moș Crăciun ne dă cadouri…și ne învață să fim buni și darnici unii cu alții. Nu

credeți?
Sofie: Da, sigur! Mulțumesc! 

 (Sofie cântă)
Moș Crăciun, Moș Crăciun,
Oamenii îmi spun!
Moș Crăciun, El e bun,
Bucurie de Crăciun! 
Totu-i alb și frumos
Orașu-i zgomotos,
E haios, luminos
Moșul e faimos!

Sofie este tare nedumerită ... pentru unii Crăciunul este prea profund pentru a fi explicat, pentru alții este 
prea simplu. Pentru unii este entuziasmul de a dărui, iar pentru alții dorința de a primi ... mâncare, daruri, 
bunătate; Moș Crăciun pare a fi semnificația Crăciunului. Ziua însă nu s-a terminat! Sofie habar nu are ce 
întorsătură vor lua lucrurile pentru ea. Și toate aceastea au început cu un cor anonim pe care Sofie îl aude în 
depărtare. Se oprește din alergarea ei pentru a-și trage suflarea și pentru a le asculta mesajul.  

Mare bucurie azi din înalt coboară,
Vine-al Mântuirii dar, inimii comoară;
Nu-s fanfare, nici alai să încânte firea:
Al iubirii dar smerit vine prin Maria.

Vin păstori la blândul Miel, slava s-o privească,
Magii daruri Îi aduc, să mărturisească:
Azi un Rege S-a născut, pe veci să domnească
Și prin moartea Sa pe lemn El să biruiască.



Fiu de Dumnezeu și om, El e mântuirea!
Ne-a-mpăcat cu Tatăl Sfânt, demonstrând iubirea.
O, ce Salvator slăvit, ce minune-a firii,
Ieri în Betleem un Prunc, azi, Stăpânul lumii!

[Sofie este deja undeva în fața scenei ...  acolo unde vor veni și un băiat și Cati ...  pe scenă se va
schimba decorul, în timp ce băiatul va cânta. Se va pune scena pentru parc.]

Povestitorul: Din grup se desprind un băiat și o fată … Sofie se apropie de ei, gândindu-se că ar putea să le
ia și lor un interviu … La urma urmei, își spune Sofie în sinea ei, tocmai au cântat despre Crăciun ... poate
găsesc răspunsul la ei. 

Sofie: Bună seara! 
B și F: Bună seara!
Sofie: V-am auzit cântând ceva ... și cred am o întrebare în legătură cu ce cântați voi. 
Fata: Uitați o broșură despre Crăciun!
Sofie: Ok! Mulțumesc! O s-o citesc, dar aș dori ceva personal ... Ce înseamnă Crăciunul pentru tine?
Fata: Pot să te întreb cum te cheamă? 
Sofie: Sofie ...
Fata: Cati! Încântată! Sofie, cred că știu ce ai vrea să auzi de la mine, dar să știi că pentru mine

Crăciunul este mai mult decât o simplă Sărbătoare. Este mai mult decât o poveste de copii!
Crăciunul ne amintește de cea mai deosebită Persoană ... 

Sofie: O, da! Moș Crăciun!
Fata: (Râde) ... Chiar crezi poveștile acestea de copiii?
Sofie: Păi, nu! Dar ce altceva poate fi?
Fata: Sofie, Persoana este Isus!
Băiatul: Sofie, vreau să îți spun ceva important ... 

Demult, când cerul era plin de glorie,
Demult, când răul era pe pământ,
Isus Se naște dintr-o fecioară,
Venind în lume pentru-a ne salva.
Fiu întrupat și Lumină în noapte,
În glorie-a venit...

El a trăit, a murit pentru mine,
Mi-a șters pe cruce tot păcatul meu!
A înviat, m-a iertat pe vecie
Și într-o zi El pe nori va veni,
Ce măreață zi!

Demult, L-au dus pe dealul Golgotei,
Demult, L-au pus pe o cruce de lemn.
În suferință, respins și în chinuri,
Mântuitorul e al meu Domn.
Mâini ce-aduc pacea, întinse pe cruce,
M-au eliberat!

Demult, Isus a învins mormântul,
Demult, El piatra a rostogolit,
A înviat, moartea a-nvins și spre ceruri
S-a înălțat, este Domn Dumnezeu.
N-a fost nimic ce putea să Îl țină
Și a înviat!



El a trăit, a murit pentru mine,
Mi-a șters pe cruce tot păcatul meu!
A înviat, m-a iertat pe vecie
Și într-o zi El pe nori va veni,
Ce măreață zi! Ce măreață zi!

O zi când El va veni în glorie,
O zi când cerul întreg va cânta,
Măreață zi! Fericit am să fiu,
Căci Salvatorul e-al meu!

El a trăit, a murit pentru mine,
Mi-a șters pe cruce tot păcatul meu!
A înviat, m-a iertat pe vecie
Și într-o zi El pe nori va veni,
Ce măreață zi!

Sofie: Mulțumesc! O seară bună!
B și F: O seară bună!

Povestitorul: Sofie a crezut la început că va fi floare la ureche să așeze pe hârtie câteva gânduri despre
Semnificația Crăciunului,  dar ce întorsătură! ...  Sofie trebuie mai  întâi  de toate să priceapă toate aceste
lucruri pentru ea însăși. O simplă întrebare a ridicat în mintea ei alte întrebări. De la Care este Semnificația
Crăciunului s-a ajuns la Cine este acest Isus, Fiu al lui Dumnezeu, care s-a întrupat? Sunt eu păcătoasă? Ce
implicații pot avea acest lucruri în viața mea? Sofie se gândește că trebuie să se lumineze cât mai repede,
pentru că are un articol de scris. Se îndreaptă către parc ... la urma urmei acesta este locul inspirației ei ...
Dar îi va oferi parcul liniștea necesară pentru a înțelege și pentru a pune împreună gândurile pentru articolul
pe care trebuie să îl scrie? ... Să vedem!

SCENA 4   [lumina în parc]
Ana: Sofie, tu ești? 
Sofie: Ana?? 
Ana: Nu îmi vine să cred! Ce faci aici singură? Singură? Tu niciodată nu ești singură!
 S: Ana, da ... de când nu te-am mai vazut? Stai să văd cum te prezinți .. (Ana face o piruietă) Bravo, te 

menții bine!
A: Nici tu nu arăți prea rău! Glumesc! Cum ești? Ce faci? Tot la redacție ești?
S: Da! Tot acolo! Nicio promovare! Dar sper sa vină în curând. Ana, sunt puțin confuză ... Scrisesem un

articol despre Crăciun, dar șefu mi l-a returnat, rugându-mă să scriu altul. Mi-am zis să iau și câteva 
interviuri pentru a-l face mai popular ... e la moda in zilele noastre: vocea poporului ... în fine, iar 
informațiile pe care le adun sunt interesante. De-abia ce m-am despărțit de doi tineri grozavi, plini de
viata ... un băiat chiar simpatic, ce să zic, în fine ... și mi-au povestit despre adevărata semnificație a 
Crăciunului ... că Isus a venit în lume așa cum se scrisese timp de secole ți că a murit pentru păcatele 
noastre. Mi-au spus că lucrurile sunt personale și că eu trebuie să mă încred în Isus pentru că El se va
întoarce. Ana, tu ai mai auzit asa ceva vreodată? Poate crezi că am delirat ... ce să zic? Nu m-au 
interesat chestiile astea de religie niciodată. 

A: Sofie, se pare că da, ai avut o seară interesantă!... deci ai realizat că nu Moș Crăciun este 
sărbătoritul ??? 

S: Păi .... Nu prea credeam nici în Moș Crăciun ... dar credeam în noi, oamenii, credeam că astfel de 
perioade ar trebui să ne facă mai buni și mai darnici. 

A: Glumeam! Mă gândeam că nu ai fi crezut în Moș Crăciun. Sofie, se pare că lucrurile pe care le-ai 
auzit tu în seara aceasta sunt lucrurile pe care am ajuns și eu să le cred și eu de ceva timp ... pot să 
văd broșura pe care ai primit-o?

S: O, da! Uite-o!
A: O, da, îi știu ... Sofie, Isus este motivul pentru care sărbătorim Crăciunul. Această sărbătoare nu ar fi 



existat niciodată dacă Isus, Fiul lui Dumnezeu, nu ar fi venit în lume.
S: Ana, dar de ce a trebuit să vină în lume Fiul lui Dumnezeu? 
A: Sofie, pentru că oamenii sunt într-un război cu Dumnezeu. 
S: Oau, cum sună!
A: Când Adam și cu Eva, primii oameni, au păcătuit ... crezi lucrurile acestea ?
S: Da, cred că sună mai reale decât chestia cu maimuțele ... 
A: În fine, când ei au păcătuit, atunci a intrat în lume păcatul ... iar când oamenii se nasc, toți se nasc 

păcătoși, sub mânia lui Dumnezeu ...
S: Mânia lui Dumnezeu??
A: Da, Dumnezeu este sfânt și drept și nu poate permite păcatul în prezența Lui ... trebuie să-l judece!
S: Oau, ce Dumnezeu dur ...
A: Păi Sofie, crezi asta? ... Ia ascultă ... păi acest Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume să moară 

pentru păcate, iar pe cruce L-a pedepsit în locul oamenilor ... Îți dai seama că Dumnezeu Și-a 
pedepsit propriul Fiu pentru noi, oamenii? Ce zici? Mai este dur Dumnezeul acesta?

S: Ana, nuuuu... nu-mi vine să cred ... câtă dragoste! Să îți dai Fiul la moarte pentru niște dușmani și 
răzvrătiți. Păi și eu ce trebuie să fac? Ce ai făcut tu?

A: Sofie, trebuie să crezi că Isus a fost zdrobit de Tatăl în locul tău ... să te întorci de la răzvrătirea și 
păcatele tale ... Biblia numește acestă întoarcere pocăință ... să te întorci către Isus. 180 de grade... 
Crezi că ești păcătoasă, Sofie? 

S: Sigur că da! 
A: Și ce crezi că ai merita? 
S: Să fiu pedepsită de Dumnezeu ...
A: Oau, chiar ai fost atentă ... jurnalista din tine! 
S: Mai sunt și avantaje ...(râde)
A: Roagă-te, Sofie, și cere-i lui Dumnezeu să te ierte pentru păcatele tale și să te ajute să te încrezi în 

Isus. 
S: Ana, voi face lucrul acesta ... se pare că este cu adevărat cea mai importantă decizie pe care un om 

poate să o ia pe acest pământ. Nu-mi vine să cred că ne-am întâlnit ... sigur nu a fost întâmplare ... 
Mulțumesc așa de mult pentru toate gândurile aceastea faine ... Auzi, când putem să ne mai 
întâlnim?? Hai să schimbăm niște numere de telefon ... 

A: Sigur, da, putem să ne întâlnim .... poate citim Biblia împreună ... (sună telefonul... Scuze ... ajung 
imediat ....) ... Sofie, trebuie să plec ... te las să mai meditezi la aceste lucruri pe care le-ai tot auzit în 
seara acesta. Aveam o întâlnire la care am întârziat... am fost oprită de o jurnalistă, cea mai bună 
jurnalistă, dar nu îți face probleme ... Succes cu articolul! Ne auzim! 

S: Mulțumesc, Ana! Vorbim! Crăciun Fericit sau cum se zice???
A: Crăciun Fericit, Sofie! 

(Sofie rămâne singură pe bancă să mediteze la cele auzite)
S: Ce zi! (închide ochii) ... Doamne, îți mulțumesc pentru Isus ... (începe să cânte .............)

Eu nu sunt ce-ar trebui
N-am căutat ce-i mai sublim
Splendoarea Ți-am văzut, dar Te-am respins
Inima rătăcită mi-e,
În tot ce fac păcătuiesc,
Iar goliciunea viața mi-a cuprins.

Isus, Tu să strălucești
Noaptea grea s-o iei,
Slava Ta să o privesc.
Isus, Tu să strălucești
La cruce să mă duci, viață să-mi dai!

Fără Tine am trăit,
Harul Tău nesocotind,
Dar Tu la Tine iarăși mă aduci.



Mi-arăți ce mult Tu m-ai iubit
Cum ai murit și ai învins
Și calea mi-ai deschis să Te cunosc.

Povestitorul: Întâlnirea cu Ana a fost pentru Sofie cu adevărat una providențială: atât pentru articolul pe
care trebuia să-l finalizeze, cât și pentru ea personal. Probabil cea mai bună seară din viața lui Sofie! Nu
numai că a fost momentul zero pentru articolul ei, găsindu-și cuvintele potrivite pentru scrierea articolului,
dar a fost de asemenea momentul zero al  vieții ei.  După această seară magnifică, viața lui Sofie a fost
umplută de adevărata bucurie și liniște a Sărbătoritului Isus. Cât de important a fost până la urmă pentru
Sofie să înțeleagă adevărata semnificație a Crăciunului! Și toate au început cu ifosele și ambițiile șefului
care ... șefu!?!?!? O, dar să vedem cum a reacționat șefu a doua zi!
 
SCENA 5   [lumina la birou]
(Sofie apare undeva pe scenă la o depărtare oarecare de birou) 
Sofie: Oare cum va reacționa acum șefu’? Sunt așa de curioasă ... (sună telefonul) ... Da ... Bună

dimineața ... sigur ... vin imediat!

(Sofie intră în biroul șefului) 
Sofie: Bună dimineața, șefu! 
Șefu: Sofie, am citit articolul tău ... dis-de-dimineață l-am găsit în Inbox. Te-ai ținut de cuvânt!

Bravo! Foarte personal articolul ... Se pare că ai găsit răspunsul la întrebare. Mă bucur pentru
tine. Sofie, l-am trimis către tipar și este out acum ... Cred că ai oferit orașului unul dintre cele
mai frumoase mesaje cu ocazia acestor sărbători. Felicitări! Crăciun Fericit, Sofie! 

Sofie: Crăciun Fericit, șefu!

Povestitorul: Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Străluceşte şi dezmiardă oceanul de ninsoare.
Iată-o sanie uşoară care trece peste văi...
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi. Crăciun Fericit!

Lăudaţi-L, oameni, pe Cel venit de sus
Şi cântaţi-I slava lui Hristos Isus!
A venit pe pământ să ia păcatul tău şi-al meu;
A venit pe pământ Fiul lui Dumnezeu !!

Isus e motivul bucuriei,
Isus e Cel sărbătorit,
Isus e motivul bucuriei,
Fiindcă la oameni a venit!

Lăudaţi-L, oameni, pe Pruncul minunat
Şi cântaţi-I slavă celui Preaînalt!
A venit pe pământ să ia păcatul tău şi-al meu;
A venit pe pământ Fiul lui Dumnezeu !!


