
Î n sumbrul miez al iernii – Mesajul de Craciun 2020 
 

Anul acesta a fost unul diferit de oricare altul din memoria noastră. Diviziunile religioase, 
politice și sociale care au afectat omenirea de-a lungul veacurilor par să fi fost multiplicate de multe ori 
în zilele noastre de către coronavirus, o nouă plagă globală cu care ne confruntăm acum. COVID-19 ne-a luat 
siguranța a ceea ce este cel mai intim în această perioadă a anului - adunări de familie, cumpărături de Crăciun, 
biserici pline de credincioși, colindatul din casă în casă - și ne amenință să ne streseze până la punctul-limită și 
dincolo de acesta. 

 

...de parcă Crăciunul nu ar fi suficient de stresant chiar și în perioadele cele mai bune! 
 

Cum este posibil să sărbătorim Crăciunul când zilnic în jurul nostru  ni se oferă memento-uri ale slăbiciunii 
noastre, ale frângerilor noastre și chiar ale mortalității noastre? 

 

In the Bleak Midwinter [n.t. În sumbrul miez al iernii] este un colind de Crăciun din 1872 al poetei engleze 
Christina Rossetti. A fost faimos pusă pe muzică de Gustav Holst la începutul secolului al XX-lea. Deși nu pot să-l 
reproduc aici în întregime, luând împreună versurile și muzica, constat că acest colind, mai mult decât oricare altul 
pe care îl știu. surprinde atât tristețea și epuizarea pe care le simt anul acesta, cât și speranța care strălucește ca 
luminile pe un pom de Crăciun în întuneric. 
 

„În sumbrul miez al iernii 
Vântul înghețat a-nceput să geamă; 
Pământul zăcea tare ca fierul, 
Apa ca o piatră; 
Zăpada căzuse, nea peste nea, 
Nea peste nea, 
În sumbrul miez al iernii 
Cu mult timp în urma. 

 

„Pe Dumnezeul nostru, cerul nu-L poate ține 
Nici pământul susține, 
 

Cerul și pământul - fuga vrea să-i năpădească 
Când El vine să domnească: 
În sumbrul miez al iernii 
Un staul a fost de folos 
Domnului Dumnezeu Atotputernic - 
Iisus Hristos." 

Cel care a venit la noi ca prunc acum două mii douăzeci de ani ne invită la rândul nostru să mergem la El 
chiar în acest moment. Nu degeaba Sursa a tot ceea ce este a intrat în istoria noastră și a luat asupra-și carnea și 
natura noastră, oricât de slabă ar fi. Pentru noi, pentru bunăstarea noastră, înflorirea noastră și cu adevărat viața 
noastră veșnică, Dumnezeu se naște și vine la noi drept Isus, fiul Mariei. 

 

Aceasta înseamnă că în acest moment Isus așteaptă să ne întâmpine în brațele Sale umane și în Inima Sa 
Divină și Sacră. El tânjește să ne ofere mângâiere, bucurie și odihnă. Aceasta este Vestea cea Bună pe care noi, 
creștinii, suntem chemați să o vestim unei lumi obosite. Este invitația caldă și iubitoare să ne apropiem, să  
acceptăm, să ne găsim odihna cu un  Om adevărat care este, de asemenea, Dumnezeu adevărat. Lucrul uimitor este 
că acceptarea invitației Sale este cel mai mare dar pe care I-l putem face Lui - și nouă înșine și unii altora - în acest 
Crăciun. 
 

„Ce pot oare să-i ofer,  
Așa de sărac cum sunt? 
Dacă aș fi un păstor,  
I-aș aduce-un mielușor,  

Înțelept dacă aș fi,  
Eu mi-aș face partea mea, - 
Ce pot să-i dau, să-i ofer –  
Îi dau toată inima.” 

 

A da inimile noastre Copilului-Hristos, a-I permite să facă din ele o iesle în care să se odihnească, este 
răspunsul întreg la invitația Sa pe care trebuie să-l oferim pentru ca El să intre în epuizarea noastră, în izolarea 
noastră și în întristarea noastră. El vrea atât de mult să ne ofere odihnă și pace în mijlocul  necazurilor care ne 
copleșesc clipă de clipă! Isus tânjește să ne ofere compania de care avem nevoie, să ajungem să-l cunoaștem intim 
și să gustăm pentru noi înșine adevărul din centrul universului: căci Iubirea este în centrul tuturor și că suntem, în 
cele din urmă și pentru totdeauna, în siguranță, în Îmbrățișarea Divină. 

 

Fie ca Acela ce vine la noi, în acest sumbru miez de iarnă al vieților noastre, Cel născut într-o peșteră și 
așezat într-o iesle, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, să fie sursa unei vieți noi pentru voi și pentru cei dragi 
vouă. Fie ca El să fie toate acestea și încă mai mult pentru noi în această vreme a nevoilor noastre tânguite.  
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