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din mila lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada
Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini,
pace şi bucurie sfântă de la Hristos Domnul,
iar de la noi arhierească binecuvântare.
O, ce veste minunată
În Betleem ni s-arată,
Astăzi s-a născut
Cel făr-de-nceput,
Cum au spus proorocii.
Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi Credincioşi,
Cu ajutorul lui Dumnezeu, prăznuim din nou Naşterea Domnului, naşterea pruncului
Iisus în ieslea din Betleem. Această bucurie a Naşterii Mântuitorului lumii ne este vestită
fiecăruia în această perioadă prin colind, prin cântarea cea veche care ne aminteşte istoria
sfântă a evenimentului şi semnificaţia lui pentru noi.
Colindul este versificarea populară a ceea ce Sfânta Scriptură ne descoperă despre
naşterea pruncului. Copiii şi tinerii colindă în ajun de Crăciun, aducându-ne fiecăruia vestea
cea bună a Întrupării Cuvântului, vestea coborârii lui Dumnezeu pe pământ pentru a-l mântui
pe om. Colindul este aşadar aducător de bucurie pentru că este purtătorul acestei veşti bune.
Fiecare primim colindul, îl repetăm şi îl transmitem celor dragi, la fel ca orice colindător. Am
putea spune că împreună cu colindul călătorim şi noi şi suntem martori împreună cu cei
prezenţi la marele eveniment.
Călătoria o începem devreme odată cu Buna Vestire către Fecioara Maria. Proorocul
ne spune „Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele lui
Emmanuel.” (Isaia 7, 14), Arhanghelul Gavriil vesteşte „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din Tine Fiul
lui Dumnezeu se va chema.” (Luca 1, 35), iar colindul, preluând o preînchipuire din Vechiul
Testament a Maici Domnului, cântă
Pe o scară de argint
Se pogoară Domnul Sfânt.
Se pogoară rareori
Numai pe la sărbători.
Imaginea scării lui Iacov este folosită în acest colind pentru a ne transmite, sub forma
versurilor, învăţătura care spune că Maica Domnului s-a făcut scară pe care s-a coborât
Dumnezeu.
Continuăm să colindăm, apropiindu-ne, cu versul, de satul Betleemul, locul unde
Fecioara Maria şi dreptul Iosif şi-au „săvârşit călătoria”.
La Vitleem acolo jos
Cerul arde luminos
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Preacurata naşte astăzi pe Hristos.
Acelaşi colind ne descrie faptul că pruncul Iisus s-a născut în „ieslea boilor”, că Fecioara nu
avea „scutece de înfăşat, nici hăinuţe de îmbrăcat”, dar că întreaga suflare a satului îi va
aduce „scutecele”. Descoperim în acest colind faptul că evenimentul de acum două mii de ani
nu aparţine istoriei îndepărtate, ci are loc aproape de vatra satului, natura este în lumină iar
sătenii sunt martori apropiaţi ai minunii. Înţelegem acum bucuria care însoţeşte această veste.
Naşterea lui Hristos face parte din propria istorie, este evenimentul care dă sens vieţii noastre,
este şansa pe care Dumnezeu ne-o oferă fiecăruia.
Odată ce pruncul s-a născut, îngerii cântă în ceruri „Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14), păstorii „fluieră” ne
spune colindul, adică comunică prin cântare vestea cea bună, la fel ca toţi colindătorii:
Sculaţi, sculaţi boieri mari,
Sculaţi voi români plugari,
Că vă vin colindători
Noaptea pe la cântători.
Şi nu v-aduc nici un rău
Ci v-aduc pe Dumnezeu.
Cu colindul călătorim împreună şi cu magii de la răsărit, cunoscătorii tainelor cereşti.
Trei crai de la răsărit
Spre Stea au călătorit
Şi-au mers după cum citim,
Până la Ierusalim.
Şi împreună cu magii ne plecăm pruncului ceresc, aducându-i darurile noastre de aur, smirnă
şi tămâie. Şi tot împreună cu magii, îl întâlnim pe crudul Irod care dorea să afle cine este şi
unde s-a născut noul împărat al lui Israel. Şi încheiem călătoria cu Fecioara Maria şi dreptul
Iosif fugari în Egipt împreună cu copilul Iisus de frica lui Irod.
Dar în colind descoperim şi învăţătura de credinţă a Bisericii despre Întruparea Fiului
lui Dumnezeu. Colindele vorbesc de coborârea Fiului celui veşnic, de venirea lui Mesia cel
aşteptat, de Sf. Maria ca Maică a lui Iisus şi în acelaşi timp Fecioară.
Pe Fiul cel din vecie
Ce L-a trimis Tatăl mie,
Să se nască şi să crească
Să ne mântuiască.
Aşadar colindul nu este nicidecum o cântare duioasă intrată în tradiţie pentru că transmite
amintirea unui eveniment istoric, ci valoarea şi autoritatea lui sunt bazate pe mesajul ce îl
transmite, mesaj identic cu cel al Scripturii. Iar dacă teologia Întrupării Fiului este uneori
complicată şi greu de înţeles, colindul ne spune în cuvinte simple, puse pe melodie, că
Dumnezeu s-a pogorât la făptura umană „ca s-o mântuie de rău”.
Iubiţi fraţi întru Hristos,
Colindul ne îndeamnă pe fiecare să ne pregătim casele şi sufletele să-L primim pe
Dumnezeu. În zilele ajunului Crăciunului, deşi postim, ne gătim casele şi ne încărcăm
mesele, după cum spune un colind. Dar aceasta nu pentru cei ce colindă, ci pentru Dumnezeu
însuşi care se pogoară în fiecare cămin şi aduce binecuvântare. Aceasta este bucuria pe care o
împărtăşim cu colindătorii. Noi suntem gazde, iar Dumnezeu este oaspetele ceresc ce se
sălăjluieşte între noi. Şi aduce cu El pacea şi fericirea de dincolo.
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Gândul meu la acest praznic slăvit este tocmai acela al invocării păcii cereşti şi al
părtăşiei bucuriei colindelor. Îl rog pe Dumnezeu să se pogoare şi să binecuvinteze pe fiecare
preot şi credincios, fiecare parohie a Arhiepiscopiei noastre. Să ne aducă fiecăruia pacea Lui,
să ne dăruiască bucuria de a vesti Naşterea pruncului ceresc. Să ne dea înţelepciunea şi
puterea de a fi şi noi colindători, adică vrednici vestitori ai minunii din ieslea Betleemului.
În această zi de praznic împărătesc vă doresc tuturor sărbători fericite, cu sănătate,
pace şi împliniri pentru familiile dumneavoastră şi toţi cei dragi. Noul An să ne fie
binecuvântat, să ne înmulţim speranţa şi să creştem în credinţa în Dumnezeu.
Vă îmbrăţişez frăţeşte în Hristos Domnul şi vă urez să petreceţi sfintele sărbători ale
Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei cu sănătate şi pace.
La mulţi Ani!
Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu,
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