
Tu po  ţ  i schimba lumea

Adriana Ardeu

Introducere  :     

Ştiai că, pe parcursul unei vieţi, fiecare om afectează  în medie vieţiile a 
aproximativ 10 000 de oameni? Cu alte cuvinte, ştiai că vieţile a aproximativ 10 
000 de oameni nu ar fi fost astăzi aşa cum sunt dacă tu nu ai fi existat? Unii 
dintre ei poate nici nu ar fi azi în viaţă dacă tu nu ai fi fost; te-ai gândit vreodată 
la acest lucru? 

Se pare că  existenţa noastră pe acest pământ are mare valoare nu numai 
pentru noi inşine, nici doar pentru Dumnezeu – in ochii căruia avem mare preţ- 
ci şi pentru cei din jur. Aceasta e valabil pentru fiecare dintre voi, fără nici o 
excepţie !                                                                                                                                    

Povestirea:

,,Stille Nacht, Heilige Nacht.”(Noapte liniştită, noapte
sfântă)

Tânărul preot austriac nu putea să-şi scoată din minte versul acesta. Era 
primul vers al unei poezii pe care a scris-o cu doi ani înainte.

În seara asta este Ajunul Crăciunului şi Biserica Sf. Nicolae din Oberndorf,
la nord de Salzburg, va fi plină de oameni. Preotul  Joseph Mohr a pregătit o 
predică, un mesaj pentru turma sa, dar el simte că ar mai avea  nevoie de ceva 
special pentru această slujbă, un colind, poate.
,,Noapte liniştită, noapte sfântă,
Totul este calm, totul este luminos ...”

Cuvintele nu-i dispar din minte. "Am nevoie de o melodie!" spune el cu 
voce tare şi stând neputincios în faţa orgii stricate a bisericii. Fără muzică, 
frumuseţea serii ar fi ştirbită. "Mă întreb dacă, Franz mă poate ajuta. Sper că nu e
prea târziu." Franz Gruber este învăţător în satul din apropiere de Arnsdorf - un 
muzician talentat, organist la biserica din Arnsdorf şi organist ocazional la Sf. 
Nicolae. "Franz mă va ajuta!" , spune el pentru sine. "El nu poate rezista la o 
provocare muzicală."

Repede,  preotul îşi încheie haina lui groasă  îşi puse o căciulă şi mănuşi, şi
porni vioi în dimineaţa aceea de decembrie spre satul vecin. Zăpada scârţâia sub 
paşii săi, iar entuziasmul şi nerăbdarea îl făcura să parcurgă drumul pănă la 
Arnsdorf într-un timp scurt, repetând cuvintele poeziei la fiecare pas. 

Elizabeth deschide uşa casei. ,,Părinte Mohr, ce frumos din partea ta să 
treci pe la noi!  Franz va fi bucuros să te vadă." Ea îi ia haina şi îl conduce la Franz
care tocmai încerca nişte acorduri la chitară.
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"Franz, îţi aminteşi că am scris o poezie despre ,, Stille Nacht”? " spune 
Mohr. "Ştiu că e cam târziu să întreb, dar ai putea încerca să-i pui o melodie? 
Vreau să o cânt în seara asta de Ajunul Crăciunului."

Faţa lui Franz se lumină. O provocare. Un cântec. El ia versurile de la 
preot şi începe să le repete din nou şi din nou, în căutarea unei cadenţe. Apoi  
mormăie o linie melodică şi o scrie pe o hârtie.
Nedorind să-l întrerupă în procesul de creaţie, Mohr începe să se joace cu copiii. 
Dar, după aproximativ o oră, Gruber pare a fi  găsit o melodie şi ciupeşte nişte 
acorduri la chitară. "Părinte, cum ţi se pare melodia asta?" întreabă el şi începe să
cânte:    
              ,,Noapte liniştită, noapte sfântă,
                 Totul este calm, totul este luminos ...”

El se opreşte pentru a face o corecţie în manuscris, şi apoi continuă. 
Preotul este cuprins de entuziasm. Pe la al doilea vers, vocii profunde a lui Franz 
Gruber i se alătură vocea de tenor a preotului, iar spre sfârşit vocea caldă a 
Elizabeth-ei. Piesa se umple de căldură, atingându-le sufletele cu cuvintele ei 
simple şi linia melodică uşoară.

În noaptea de 24 decembrie 1818, la miezul noptii, piesa răsună în Biserica
Sf. Nicolae. Joseph Mohr cântă tenor, Gruber -bas, si corul bisericii se alătură 
treptat pe acorduri de chitară. Până în momentul în care ecoul ultimelor note s-a 
pierdut, închinătorii au ascultat într-o linişte deplină, dar deodată, o izbucnire de 
aplauze , mirare şi bucurie au urmat cântecului. În ziua de Crăciun, piesa era deja
cântată în zeci de case în jurul Oberndorf-ului. "Stille Nacht, noapte sfântă."

Şi oamenii din Oberndorf, au continuat să cânte colindul lor iubit din nou 
şi din nou de fiecare Crăciun. Cântecul ar fi rămas acolo dacă nu era un 
constructor de orgă numit Karl Mauracher, care a venit pentru a repara orga de la
Arnsdorf în 1819. El , fie a găsit pe orgă partitura colindului, fie i-au fost dăruite 
de Gruber – nu ştim- dar a dus-o în Zillertal unde a împărtăşit-o cu două familii 
locale de cantăreţi populari care călătoreau mult, Rainers şi Strassers. Aceştia au 
început să o cânte regulat ca  parte din repertoriul lor. 

Trei ani mai târziu, au cântat-o în faţa  Împăratului Francis I al Austriei  şi 
a aliatului său, Ţarul Alexandru I al Rusiei. Familia Rainer, care a cântat colindul 
a fost invitată în Rusia pentru o serie de concerte. În 1834 Strasser Family 
Singers a cântat "Stille Nacht", pentru regele Frederick William IV al Prusiei. El a 
fost atât de mişcat de ceea ce  Familia Strasser numea ,, Cântecul cerului”, încât a
poruncit ca acesta să fie cântat de corul catedralei din capitală în fiecare Ajun de 
Crăciun. S-a răspândit curând prin Europa şi în 1839 Raniers a dus cântecul şi în 
America . De atunci , el a fost tradus în peste 300 de limbi şi dialecte.

Colindul acesta atăt de simplu dar în acelaşi timp – intim şi delicat, cu 
melodia care te duce într-o stare de linişte, meditaţie şi chiar reverenţă- colindul 
acesta a atins milioane de inimi pe parcursul a celor aproape 200 de ani de când e
cântat. Şi totul a început de la doi oameni simpli care au dorit să aducă o 
închinare sinceră înaintea lui Dumnezeu.                                                                          



Concluzie :                                                                       
Dragul meu, tu eşti un astfel de om; un simplu copil care poate ai impresia 

că nu ai vreun talent anume dar care cu siguranţă visezi să faci ceva deosebit. Ei 
bine, am astăzi o provocare pentru tine: nu te lăsa înşelat  de gândul care îţi 
spune că tu nu ai nici un talent sau nu ştii să faci nimic! Te asigur că un astfel de 
gând nu vine de la Dumnezeu. El te-a creat special şi a sădit în tine valori 
inestimabile pe care doar tu le ai. Tot ce trebuie să faci este să renunţi la 
atitudinea ,, eu nu sunt bun de nimic” şi să înţelegi că fiecare lucru mic dar bun 
pe care îl poţi face poate influenţa viaţa ta şi a celor din jur. Nimic nu e 
nesemnificativ.

              Povestire inspirată din diverse sit-uri de pe internet

  Webografie: Silent Night Museum, "Silent Night:  A Round  the World Heard Song",  
"Silent Night, Holy Night - Note,"  http://home.snu.edu/~hculbert/silent.htm  
http://www.noelnoelnoel.com/trad/silent.html 

Ex de lucruri pe care le poţi face:

1 . Poţi lua hotărârea ca de fiecare dată când intri într-o încăpere, să
zâmbeşti - nu ştii al cui chip îl vei lumina prin aceasta;

2 . Poţi hotărâ să spui câte un lucru frumos despre o persoană 
nebagată în seamă, de faţă cu alţii – vei creşte acea persoană atât în
ochii ei cât şi în ai altora;

3. Poţi  hotărâ să fii ,, autorul surprizelor plăcute”- priveşte în jur, 
observă  nevoile – chiar şi cele mai mici- a familiei, colegilor tăi etc.  
şi caută să le împlineşti. ( ex. Spală pantofii de murdari de noroi ai 
părinţilor sau a unor musafiri, fără să le spui; ţine întotdeauna la 
îndemână un pix roşu ptr profesorul uituc care nu are cu ce  nota 
mediile şi oferăi-l chiar, cadou; trezeşte-te devreme într-o sâmbătă 
dimineaţa şi mătură frunzele sau zăpada din faţa casei tale şi a 
vecinilor – fără să te vadă)

4. Poţi compune  mesaje scurte, drăguţe sau de încurajare pe care să
le trimiţi prin messenger, sms sau e-mail;

Ĩnvăţătorii mai pot face următoarele provocări ptr a 
îi încuraja pe copii/ adolescenţi să îşi descopere 
talentele sau potenţialul:

http://www.noelnoelnoel.com/trad/silent.html
http://home.snu.edu/~hculbert/silent.htm
http://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/Hymns_and_Carols/Notes_On_Carols/silent_night_holy_night_notes.htm
http://members.fortunecity.com/silentnight/


 pot organiza un concurs de creaţie, fie pe o temă dată ( ex. 
,,Pacea”), fie cu sugestii mai generale ( ex. având ca inspiraţie 
Psalmii), fie un subiect la alegere;    Copiii pot realiza ptr acest 
concurs : cantece, poezii, eseuri, meditaţii proprii, metafore,  
lectii obiect, desene sau colaje sugestive – cu mesaj, bannere cu 
motto-uri, etc. S-ar putea să rămânem uimiţi de ce  talente şi 
idei originale vom descoperi că sunt capabili copiii noştri !

 Ĩn Anglia, unii oameni au scris pe autobuze: ,, Nu există 
Dumnezeu!” sau ,, Dumnezeu e doar o cârjă psihologică ptr cei 
slabi şi fără personalitate”. Provoacă-I pe copii să gândească ei 
motto-uri cu care să contracareze asemenea afirmaţii; îi 
învăţăm astfel să ia atitudine , asemeni lui David!

 Provoacă-I pe copii să scrie ,, reţete” ptr: ,, Un An Nou 
Binecuvântat”,         ,, Cel mai bun Frate”,  ,, Ĩnvăţătorul ideal”, ,,
Prietenul adevărat”, ,,Liderul sau Păstorul perfect” sau ,, Trusa 
unui bun samaritean” -conştientizându-I astfel de ceea ce 
implică o lucrare de slujire ptr un creştin , şi învăţăndu-I să se,, 
pună şi in locul altuia”.     Ex. –,,două căni de răbdare + o 
lingură de pricepere şi jumătate de sticlă de rugăciune +câteva 
linguriţe de autocritică îndulcite cu o picătură de îngăduinţă –
omogenizate toate într-un vas plin cu dragoste…”     

 

  Citând cuvintele lui Hudson Taylor ,,Cereţi lucruri mari de la 
Dumnezeu, îndrăzniţi lucruri mari ptr El !”, motivaţi  
adolescenţii să facă o listă cu vreo 4-5 ,, visuri” ; Ce doresc să  
ajungă să facă în viaţă ptr Mântuitorul lor?      Ex. ,,Doresc să 
compun cântarea de închinare a generaţiei mele.” ,,Doresc să 
învăţ să trăiesc prin credinţă, preamărindu-l pe Domnul prin 
viaţa mea” etc.

             

                                                                                                              


