Naæterea Domnului
POEM DE CRÃCIUN
Din vremuri trecute ascult o poveste.
Prin ea glasul mamei astfel mi-a vorbit:
Cu dor de salvare, din câmpuri celeste,
Isus, Prinþul slavei, la noi a venit.
În frigul acela când iarna soseºte
Maria-ntr-o casã ea loc nu gãsea.
În grajd cu-animale un Fiu gângureºte
Sub cruntã robie poporul gemea.
Cezarul Augustus dãduse decretul
Sã-ºi numere-n acte pe-ai Romei ostaºi.
Dar Tatãl din ceruri ºtiuse secretul:
Maria ºi Iosif prin noapte fac paºi.
Coboarã în tainã spre þara natalã,
Se-opresc în Iudeea, oraº Betleem.
Venirea lor astãzi lipsitã-i de falã.
De mare mulþime ºi strãzile gem.
Deºi vin din David, din viþã regeascã
Ei n-au nicio casã ca han de dormit.
Maria Fecioara e gata sã nascã
ªi-atunci la un staul cei doi s-au oprit.
Din ceruri luminã de îngeri coboarã
Vrând parcã Cetatea s-o scoale din somn.
Deºi este noapte în frigul de-afarã
În iesle Se naºte al Cerului Domn.
În grajdul acela de oi ºi de vite
Cãldura-i miracol ºi mieii-I sunt fraþi.
Maria ºi Iosif cu feþe uimite
Privesc la pãstorii de-acum adunaþi:
-„Solie de cântec, de har ºi luminã
Vãzurãm cu toþii ºi-un înger ne-a spus
Cã-n noaptea aceasta în ieslea de tinã
Nãscut e Mesia cu nume Isus!...”
Maria ascultã ºi Iosif tresare...
De-o noapte ºi-aduce aminte ºi el
Când solul din ceruri îi face-o chemare:
-„Fii soþul Mariei, iubeºte-o la fel!
O tainã din Ceruri în trupul ei poartã
Din Duhul Se naºte Mesia Isus!”
ªi Iosif se duce sã-i batã în poartã,
S-o ia pe Maria cum îngeru-a spus.
Dar vremea trecuse ºi, iatã, minunea:
În lumea finitã Cel Sfânt S-a-ntrupat.
Ziditã e puntea ce trece genunea.
Pãcatul prin Jertfã va fi-ndepãrtat.
Veni-vor prin noapte ºi magii ºi steaua
ªi grecii ºi neamuri din multele þãri
În strai de luminã mai albe ca neaua
Vestind pe Mesia-n albastrele zãri.
Doar tu stai departe cu ochi ca de gheaþã.
Refuzi îndurarea cu-al dragostei Fiu.
Dar Tatãl te-aºteaptã, te cheamã la viaþã.
O, vino, amice cât nu-i prea târziu!...
CORNELIU LIVANU
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Cuvântul Adevãrului

Iosif s-a suit ºi el
din Galilea, din
cetatea Nazaret,
ca sã se ducã în
Iudea, în cetatea
lui David, numitã
Betleem, pentru
cã era din casa ºi
din seminþia lui
David, sã se
înscrie împreunã
cu Maria,
logodnica lui,
care era
însãrcinatã.
Luca 2.4-5

