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În seara
minunată de
Crăciun, din
iubirea ce ne-o
poartă, Dumnezeu
Cel mare şi puternic S-a
făcut mic ca noi. El a venit în lume,
aproape de noi, printre noi,
născându-Se ca Prunc din Sfânta
Fecioară Maria. S-a născut în chip
smerit, într-o peşteră rece şi
întunecoasă de la marginea
Betleemului, pe care însă a
transformat-o în acel moment în
centrul universului. Dragostea
dumnezeiască a încălzit-o, lumina
cerească a luminat-o, harul lui
Dumnezeu a însufleţit-o pentru că
adăpostea în ea pe Făcătorul cerului
şi al pământului. Şi, pentru că
minunea nu poate fi ascunsă, îngerii
Domnului au făcut-o cunoscută.
Astfel, îngerul Domnului s-a
arătat în chip de stea magilor din
răsărit, călăuzindu-le paşii spre
Mântuitorul Care S-a născut. Îngerii
Domnului s-au arătat păstorilor din
Betleem vestindu-le marea minune a
Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Tot
îngerii Domnului, deasupra peşterii
cântau prima colindă, vestind
mesajul minunii. Acesta este rolul
colindelor - de a vesti minunea şi de a
transmite mesajul dumnezeiesc.
Colindătorii de Crăciun sunt
aşadar, asemenea îngerilor,
mesagerii lui Dumnezeu. De aceea,
colindele pe care le cântă, trebuie să
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fie asemenea
celor îngereşti: purtătoare de adevăr,
de dragoste şi de
credinţă sfântă.
Nu orice cântare este o colindă.
Astăzi circulă tot felul de cântece
aşa-zise “de Crăciun”, care încearcă
să impresioneze prin melodii şi
orchestraţii, dar care au pierdut
orice legătură cu esenţa sărbătorii.
Ele aduc doar bucurii lumeşti, seci şi
trecătoare, care se răcesc în loc să
îmbogăţească sufletul omenesc.
Adevăratele colinde, cele
tradiţionale, sunt expresii ale
credinţei poporului nostru
românesc, popor născut creştin, care
a dăinuit şi dăinuie în istorie tocmai
prin minunea credinţei ortodoxe.
În cuvinte simple, pline de
uimire şi de duioşie faţă de dragostea
dumnezeiască, aceste colinde cântă
adevărul mântuitor al Întrupării
Domnului nostru Iisus Hristos, şi-L
vestesc din om în om, şi din casă în
casă, de două mii de ani.
Astfel, se poate spune că este o
cinste, o chemare şi aproape o
datorie sfântă de a fi adevăraţi
colindători. În noaptea minunată de
Crăciun, colindătorii sunt însoţiţi de
îngerii Crăciunului, care le
luminează calea şi le umplu sufletele
de daruri cereşti: pace, bucurie şi
dragoste sfântă.
Profesor Irina Buta, Suceava

Colindul sfânt
Doi colegi tocmai au ieşit
de la ora de religie unde au
cântat colinde de Crăciun...

Astăzi s-a
născut Hristos,
Mesia, chip
luminos...

Mi-ar plăcea...
dacă am cânta din cele
noi... Christmas Carols...
Astfel, mi-aş aduce şi
eu chitara...

Cum?!
Nu-ţi plac
colindele?

Eu nu înţeleg
de ce repetăm atâtea
colinde...

Bună, băieţi!
Filip, bunica ne
aşteaptă şi anul
ăsta de Crăciun.
Vii şi tu?

Verişoara mea.
Ne petrecem Crăciunul
la ţară şi e foarte frumos!
Nu vrei să vii şi
tu cu noi?

Cine
e fata?

Cum să nu!
Abia aştept să
o colind pe
bunica....
Aş veni,
dacă m-ar lăsa
părinţii...

Crăciunul
e cea mai frumoasă
sărbătoare a
familiei!
Ce bine
că vii şi tu! Abia
aştept colăceii făcuţi
de bunica pentru
colindători...

Cei doi băieţi în drum spre
bunica lui Filip...

Nu înţeleg
de ce atâtea
pregătiri pentru
Crăciun...
E sărbătoarea
bucuriei pe care
trebuie să o împărţim
cu ceilalţi.
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