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PREFAŢĂ

Acest Simpozion interjudeţean: „Sărbătorile de Iarnă - abordare prin activităţi interdisciplinare şi
proiecte educative”, ediţia II, 2017, organizat de doamnele profesoare Cucuteanu Doina şi Zincă
gina în municipiul Buzău, a scos în evidenţă o temă de mare actualitate : Bucuriile Crăciunului.
Na şterea Mântuitorului Iisus Hristos este cel mai important eveniment din istoria omenirii.
Venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu este asemănată în cărţile şi cântările noastre bisericeşti cu
răsăritul soarelui care, înlăturând întunericul, aduce lumină şi viaţă pentru întregul Univers. Cu
fiecare prasnic al Crăciunului suntem chemaţi caşi noi să ne apropiem de Dumnezeu, fără de care
nu putem face nimic şidurabil în această viaţă pământească. Crăciunul se dovedeşte că nu suntem
singuri în această lume, deoarece „Cu noi este Dumnezeu”(Isaia 8,9). Bucuria de a-l avea pe
Dumnezeu în inima noastră este imensă. Ea nu poate fi înlocuită cu nimic în această lume în care
o trăim. De Crăciun, Dumnezeu realizează cu noi o relaţie personală, de intimitate, de preţuire,
de deschidere totală şi necondiţionată în nici un fel. Dumnezeu vine la noi în acest duh al
libertăţiii, nu se cucereşte, ci se lasă cucerit de către noi, îmbrăţişat de noi , ba mai mult chiar
chiar mâncat de noi prin Sfânta Împărtăşanie.
Toate lucrările din această publicaţie de suflet scot în relief strălucirea sfintelor sărbători de
iarnă, care au în mijloc pe soarele Hristos, izvorul bucuriei sfinte. Fiecare p+articipant la acest
simpozion a fost animat de această bucurie imensă că Dumnezeu a coborât din ceruri printre noi
oamenii ca să ne cerceteze acasă. Mai mare bucurie ca aceasta nu există pe lumea aceasta.
Felicităm şi binecuvântăm pe cei care au avut această minunată iniţiativă de a organiza acest
simpozion la Buzău, cât şi pe toţi participanţii acestui proiect educativ din punct de vedere
cultural şi spiritual. Le dorim să ţină flacăra credinţei aprinsă în şcoli şi să promoveze an de an,
aceste frumoase tradiţii creştine legate de Sfintele Sărbători de iarnă care ne dau identitate şi
demnitate naţională.
Mare este Dumnezeu!

Preot, prof. Dr. Mihail Milea
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CRĂCIUNUL ÎN FAMILIA ROMÂNEASCĂ
Autor:
Prof, TUDORIȚA MANU
LICEUL TEHNOLOGIC “GRIGORE MOISIL”
BRĂILA
Sărbătorile de iarnă sunt poate cele mai aşteptate momente ale anului şi cuprind datini
şi obiceiuri păstrate din moşi – strămoşi. Vă prezent cele mai cunoscute obiceiuri şi tradiţii
specifice Crăciunului la români!
Ignatul – ziua tăierii porcului
Ritualul sacrificării porcului are loc în 20 decembrie, zi în care oamenii pregătesc
preparatele din carne pe care le vor avea pe masă în ziua de Crăciun. Porcii pot fi tăiați, însă, și
în ziua de Ajun, în prima sau chiar sau chiar a doua zi de Crăciun.
Colindatul
Când spui Sărbători de Iarnă, de cele mai multe ori, te gândești la zăpada ce urmează
să îmbrace totul în alb, la mirosul de cozonac făcut de bunica în cuptorul din cărămidă și la
colindele, care completează atmosfera de bucurie și emoție sufletească, pe care abia aștepți să le
asculți și să le primești.
Se spune că este importantă participarea la colindat pentru ca lucrurile să meargă bine
tot anul. De asemenea, se spune că primirea colindătorilor vă asigură un an bogat, fără probleme
de
sănătate.
Împodobirea caselor
Apropierea Sărbătorii Naşterii Domnului este un nou prilej pentru gospodinele din
unele zone ale țării de a-şi primeni şi împodobi casele, de a agăţa de grindă sau de streaşină
crenguţe de busuioc, levănţică sau mentă ca să poarte noroc celor din casă, dar şi ca să
parfumeze aerul încăperilor sau să alunge moliile
Pomul de Crăciun
Obiceiul împodobitului bradului de Crăciun a fost împrumutat și se presupune că ar
aparţine de fapt lumii germane păgâne, de unde a fost treptat asimilat de creştinism. La noi,
datina împodobirii unui pom sau a unei ramuri verzi se întâlnea numai la nuntă sau la moartea
unui flăcău sau fete mari. După primul război mondial acest obicei s-a răspândit pe tot teritoriul
ţării.
Steaua
Este un alt obicei de Crăciun întâlnit la români care are loc în ajunul Crăciunului. Cei
care merg cu Steaua sunt mai ales copiii, iar obiceiul are o semnificatie religioasă, fiind legat de
steaua care s-a arătat celor trei magi de la răsărit. Copiii merg la colindat cu o stea mare, din
lemn, împodobită cu hârtie colorată și crenguțe de brad
Mos Ajun
In seara de 23 spre 24 Decembrie, dupa miezul nopții și pană la ziuă, se obiănueăte,
prin unele părți, sa mearga cetele de copii, alcătuite din doi, trei, patru, și cate odată si mai mulți
inși, din casă in casă, cu colinda, mos-ajunul, bună-dimineața,
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O bucurie cum doar o data pe an o poti simti, o bucurie a Craciunului. Fara sa cugetam
si sa rastalmacim sensul cuvantului Craciun, fiecaruia dintre noi i se implementeaza, acel zambet
natural, ce descrie imensitatea bucuriei launtrice pe care o reflecta sarbatoarea.
O sărbatoare a sarbatorilor, ce ne adună pe toti, de la mic la mare spre aceasta raza de
speranta a traiului in sanul propiei familii. De suntem singuri, cum poate multi dintre noi avem
sentimentul, uneori, aceste momente de iarna in sarbatoare, aduc beteala pomului in jurul
gandurilor noastre. Atarnand atat de multa bunastare precum zapada pe coroana copacilor,
sufletele noastre se inalta spre o alta dimensiune spirituala ce comunica mai usor cu Dumnezeu.
Primul fulg de nea devine o curiozitate, apoi ceilalti solitari incanta natura prin
specificul lor dans cu o coregrafie noua de fiecare data, atragand precum un magnet privirile
curioase. Cu un tel bine definit acestea dau contur unei dumnezeiesti povesti si parca, printr-o
minune, vietile noastre nasc precum acei ghiocei gingasi si firavi.
Crăciunul este o sărbatoare a luminii, a compasiunii față de semeni; o vreme de voioșie,
bucate alese si clipe de neuitat petrecute cu familia. Această sărbatoare este ținută pe tot Globul
indiferent de rasa pentru ca este un moment in care toti au uitat de aceste aspecte.
In România Craciunul este in primul rând momentul in care se strâng toți membrii familiei, chiar
dacă unii sunt plecati departe. Membrii familiei incep să se strangă pe langă gospodina casei.
Aceasta imparte sarcinile: “tu alegi orezul”, “tu toci carnea”, “tu cerni făina”, tu ții ligheanul la
frământat” etc. Oricum se crează o zarvă si o agitatie placuta. Una sau doua zile sunt dedicate
coptului colacilor, cozonacilor, prajiturilor.
De obicei Ajunul și în preziua ajunului se pregătesc mâncărurile. Dacă la Ignat s-au
facut preparatele de porc atunci ramane de treaba numai pentru Ajun (sarmale, friptura, ciorba,
salată de “boeuf”, piftia sau răciturile de porc), dacă nu atunci ea se va lupta și cu caltabosi,
leber, chisca etc.
Miroase a mirodenii, mâncarurile sunt gustate doar de gospodina dacă ceilalti postesc
sau se fac pe negustate existand convingerea ca acestea vor iesi mai bune decat atunci cand sunt
gustate. In dimineata de Crăciun, primii care se trezesc sunt copiii, pentru a vedea darurile
mosului, apoi glasurile lor trezesc toată casa. Urmează micul dejun, la care participă toată
familia.

OBICEIURI DE CRĂCIUN ÎN MUNTENIA

In dimineața Crăciunului toată familia merge la biserică pentru a asista la slujbă. Se
intorc voioși spre casele lor, și urmează să ducă pomană o farfurie cu friptură de porc celor care
nu au avut ce să sacrifice de Ignat.
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Gospodinele încep să pună pe masa frumos decorată tot ce au pregatit mai bun pentru
ziua de Craciun: toba, caltabosi, piftie, sarmale, friptura de porc, cozonac, prajituri, toate facute
cu cele mai bune ingrediente, la care se adauga rugaciune sau macar o cruce facuta deasupra
mancarurilor la gatit si a aluatului pus la dospit. In zonele rurale ale tarii, in special in Moldova si
la țară bărbatii aduc lemne să puna pe foc (ca sa iasă bune copturile, sarmalele și friptura focul
este o intreagă știință) și apoi se ocupă de băuturile tradiționale, țuică fiartă cu piper și uțor
indulcită și nelipsitul vin fiert cu scortișoară și diferite plante aromatice musai servite in căni din
lut, nu de alta, dar acestea păstrează savoarea băuturilor.
Odată pusă familia la masă, se face rugăciunea, și toți membrii familiei se bucură de
bucate alese după un post lung.
Voioșia trebuie să fie peste tot, in toate inimile. După ce toți membrii s-au săturat, masa
nu se strânge, se lasă chiar și peste noapte pentru ca familia să aibă parte de un an imbelsugat.
Dacă este zapadă, copiii zburdalnici ies afară pentru a face oameni de zapadă sau pentru o
bulgareală zdravană.
Părinții și bunicii rămân în casă pentru a pregăti bucatele pentru colindatorii ce vor
veni cu “Steaua”. Seara este momentul pentru musafiri. Se spune că dacă primul invitat este
barbat atunci familia va avea noroc tot anul ce va urma.
Toți invitații trebuie să vină cu inimile curate, cu gânduri bune și voiosie pentru ca toate
sa mearga bine. Odată lăsată noaptea, toti se retrag la casele lor in pace pentru o binemeritata
odihna. Chiar dacă Craciunul a devenit comercial, trebuie sa-i recunoastem meritele.
Reuneste familia de peste tot, si pentru o zi toti oamenii uită de griji, toti avem aceeasi
culoare si credem in aceleasi valori si zambim de fiecare data cand il vedem pe omul acela cu
burta si barba alba care este imbracat in rosu chiar daca nu il vedem zburand intr-o sanie trasa de
reni.
Unele femei se scoală inainte de răsăritul soarelui, in Ajun, și aruncă spre răsărit
mâncare păsărilor, crezând că făcând astfel, păsările nu le vor strica sămănaturile din grădină.
Bărbații pun mana pe toate lucrurile din ogradă: car, plug, coasă, sapă și celelalte, ca sa-i fie drag
să se folosească de dansele la munca țarinei.
Femeile, impung cu acul de cateva ori, răsucesc câteva fire in furcă, innoadă cateva ațe,
ca să aibă spor peste an. Alte gospodine insă, spun că nu-i bine să se impungă cu acul in această
zi, căci dac-ar face una ca aceastia, insecta numita burghias ar impunge prunele și ciresele,
făcandu-le astfel să se ofilească si să cadă inainte de coacere. Există tradiția ca femeile să pună o
piatră in cuptor pană la Bobotează. Ea va fi scoasă la miezul nopții si cand va fi aruncată se vor
rosti urmatoarele cuvinte:
- Cum dorm toți oamenii și nimeni nu vede, asa să nu vadă uliul puii mei, ci să stea
impietrit și incremenit.
In unele sate se păstrează si un alt obicei: cel mai in vârstă membru al familiei trebuie
să arunce in fața colindatorilor boabe de grâu și de porumb.
Bătranii spun că, dacă boabele peste care au trecut colindatorii vor fi date gainilor,
acestea vor fi spornice la ouat. Ei cred, de asemenea, că vor avea o recoltă foarte bună in anul
următor dacă vor amesteca sămânța pe care o vor pune in brazdă cu boabele folosite in ajun la
primirea colindatorilor.
Ce să faci ca să-ți meargă bine!


Decorează-ți casă în verde pentru speranța și în roșu pentru iubire.
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Lumânările aprinse în seara de Crăciun trebuie lăsate să se stingă singure.
Prima persoană care intră în casă în ziua de Crăciun musai să fie un bărbat. Și mai ales
brunet sau șaten. E aducător de noroc. Dacă e roșcat, e rost de ghinion, iar dacă îți călca
pragul o femeie e o adevărată catastrofă.
Firimiturile primului colac de Crăciun se împart de mâncare la păsări și vite, ca sa fie
ferite de boli;
Nu se spală farfuriile în care s-a mâncat de Crăciun pâna a doua zi, când apa în care se
spală se da la vite, împotriva deochiului;
Nu mătura nu scoate gunoiul afară din casă până a doua zi.
Nu ți-ai găsit încă alesul? Se spune că-l poți visa dacă, după ce te-ai spălat, în noaptea de
Ajun, ascunzi sub pernă un pieptene pe care l-ai folosit și usturoi.
De Crăciun, spun bătrânii, se deschide cerul. Cei buni îl văd pe Dumnezeu stând la masă
cu îngerii și sfinții. Roagă-te la miezul nopții, iar rugăciunea ta nu va rămâne fără
răspuns.
Pe 24 spre 25 decembrie, noaptea, lasă ușă larg deschisă ca să iasă spiritele rele din casa
ta.
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BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ LA COLEGIUL ECONOMIC ,,VIRGIL
MADGEARU” TG-JIU

Profesor Popescu Mihaela
Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” Tg-Jiu, Gorj

Sărbătoarea Crăciunului şi cea a Noului An, celebrate în fiecare an în luna decembrie, au
devenit mult mediatizate la nivel mondial, printr-o serie de manifestări desfăşurate, în acest sens, de
diverse companii, asociaţii sau instituţii cuturale: interpretări de colinde, prezentări de tradiţii şi
obiceiuri, spectacole de dansuri populare, petreceri surpriză, concerte de muzica uşoară etc. Dat fiind
acest context multicultural şi bogatele referinţe culturale franceze, cu privire la cele două sărbători
mai sus amintite, am considerat utilă promovarea tradiţiilor şi a obiceiurilor despre Crăciun şi Anul
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Nou din Franta şi în cadrul colegiului nostru, prin organizarea proiectului educativ extracurricular
,,Joyeux Noël et Bonne Année” desfăsurat în data de 13 decembrie 2016.
În strânsă legătura cu cele menţionate mai sus, scopul acestei lucrări este de a promova
acest proiect, ilustrativ, consider, pentru integrarea instrumentelor TIC (surse de documentare şi
informare, Programul Microsoft Powerpoint−prezentări PPT, filme video), în scopul însuşirii şi
aprofundării cunoştinţelor elevilor instituţiei, cu privire la tradiţiilor de Crăciun şi de Anul Nou din
Franţa. O serie de activităţi interactive, bazate pe lucrul în perechi şi în grup, s-au derulat cu aceasta
ocazie, toate contribuind la dezvoltarea spiritului de initiativă, de colaborare şi de competiţie al
elevilor clasei a XI-a E, participanţi în cadrul proiectului: audiţia şi interpretarea de colinde în limba
franceză (,,Pere Noël arrive ce soir”, ,,Vive le vent’’, ,,Mon beau sapin’’, ,,On se dit joyeux Noël”);
vizionarea video despre vocabularul specific francez, utilizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, precum
şi urmărirea filmului video despre celebrarea Crăciunului şi a Anului Nou în oraşul Strasbourg din
Franţa; rezolvarea unori chestionare, pe baza informaţiilor video urmărite; completarea informaţiilor
lacunare din cadrul unor texte despre sărbătorile de iarnă; prezentarea PPT despre sărbătorirea
Crăciunului şi a Noului An în Franţa.
Desigur, după activităţile de diseminare desfăşurate, atât în cadrul instituţiei, cât şi în alte
unităţi de învăţământ de la nivelul judeţului,

proiectul educativ extracurricular se doreşte a fi

continuat şi promovat în fiecarea an. Menţionez, în cele ce urmează, câteva dintre modalităţile de
monitorizare şi de evaluare ale proiectului: conversaţia, cerecetarea electronică, utilizând Internetul,
proiectul în Power Point, selectarea de informaţii, expunerea de informaţii, vizionarea unui film
video, completarea unui chestionar, aprecierile verbale şi scrise, diplomele de participare,
popularizarea activităţii derulate pe panoul din holul scolii şi pe website-ul colegiului, fotografierea
elevilor şi a profesorilor coordonatori pentru CD-ul final al proiectului.
În încheire, consider că valoarea educaţiei creşte într-un context în care, integrarea
tehnologiilor informatice şi de comunicare în cadrul proiectelor educative, extracurriculare devine o
necesitate. Fără îndoială, într-o societate a schimbărilor permanente, cadrul didactic trebuie să facă
dovada flexibililităţii, a implicării în diverse proiecte extracurriculare, unele dintre acestea menite să
dezvolte spiritul de initiativă, de competiţie şi de colaborare al elevilor, să favorizeze însuşirea si
aprofundarea de cunoştinte şi nu, în ultimul rând, să implice tehnologia ca mijloc modern de realizare
a diferitelor tipuri de activitati. Proiectul educativ extracurricular ,,Joyeux Noël et Bonne Année”
desfăşurat în cadrul Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu” din Tg-Jiu este un exemplu, în acest
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sens, şi îmi exprim încrederea că acesta va constitui un punct de reper şi pentru alte proiecte de acest
tip, realizate de diverse cadre didactice în viitorul apropiat.
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LEGENDA STRĂMOȘESCULUI CRĂCIUN ROMÂNESC
Prof. Ing. Viorela Simedru
Colgiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
Prin tradiţie, Crăciunul este sărbătoarea sfârşitului de an patronată de Moş Ajun
fratele geamăn al lui Moş Crăciun, unul dintre apostolii lui Iisus. De la Moş Ajun s -a
răspândit obiceiul colindului, iar cei care merg pe la casele gospodarilor, să le ureze acestora
spor şi sănătate, sunt solii care vestesc creştinilor bucurii şi împliniri pentru aleasa
sărbătoare a Naşterii Domnului.
Una dintre cele mai vechi legende, referitoare la naşterea lui Iisus, spune că Maica
Domnului a cerut găzduire lui Moş Ajun să nască în gospodăria sa. Fiind prea sărac să
primească oaspeţi, Moş Ajun a îndrumat-o pe Maica lui Iisus să meargă la Moş Crăciun,
fratele lui mai înstărit. Se povesteşte că Fecioara Maria a urmat sfatul lui Moş Ajun şi s -a
dus să nască în casa lui Moş Crăciun. Crăciunoaia, care ştia că soţul ei nu-i iubeşte pe
creştini, a adăpostit-o pe ascuns în grajdul casei şi i-a moşit pruncul. Când a aflat, Crăciun
şi-a pedepsit soţia, tăindu-i mânile. Atunci, Fecioara Maria a înfăptuit un miracol şi i-a lipit
mâinile la loc. Crăciun şi-a recunoscut greşeala şi s-a bucurat când a văzut ce minune a făcut
Maica Domnului ajutând-o pe soţia lui să nu rămână infirmă. Atunci, Crăciun a hotărât să
sărbătorească fericitul eveniment: el a aprins un rug din lemne şi membrii familiei lui s -au
prins în horă. Dupa acest eveniment, Crăciun cel dur şi neînduplecat a devenit un om blând
şi generos, dăruindu-i Maicii Domnului diferite produse preparate în gospodăria lui. În final,
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legenda spune că Moş Crăciun s-a convertit la creştinism, iar Maica Domnului i-a încredinţat
o misiune pe care s-o îndeplinească an de an, în ziua de 25 decembrie, iar aceasta zi să-i
poarte numele.
La marele Praznic al Crăciunului, cele mai frumoase tradiţii sunt legate de viaţa de
familie. Toate îşi aduna seva din miturile străvechi sau din cele creştine, din rodul
rugăciunilor adresate Maicii Domnului şi Fiului ei, Iisus Hristos.
Tradiţiile legate de sănătatea copiilor se practică cu sfinţenie în Ajunul Crăciunului în
multe judeţe ale ţării. Atunci, pe langă alte bunatăţi, copiilor li se dă să manance la masă,
seminţe de dovleac, pentru ca ei să fie sănătoşi.
Un alt obicei, practicat cu sfinţenie în seara de Ajun, se referă la ungerea pâinilor cu
,,muruială”, o pastă preparată din făină de grâu şi aghiazmă. Ritualul se face pentru ca
pâinile să se pastreze proaspete şi gustoase, iar cu muruiala care a rămas gospodarii trebuie
să unga pomii pentru ca în anul urmator, rodul lor să fie şi mai bogat.
Dumnezeu a orânduit sărbatoarea Crăciunului, pentru ca omul să deguste roadele
pământului. Pe lângă acestea, preparatele de porc împodobesc masa de sărbatoare, iar cine
nu taie un porc gras, este bine să pregatească pentru masa festivă din Ajunul Crăciunului,
supă şi friptură preparate dintr-o găină grasă, sacrificată special pentru acest eveniment
religios.
Tot în Ajunul Crăciunului, în multe zone din ţară, pentru ca pomii să rodească şi mai
mult, gospodarii leagă câte un snop de paie în jurul tulpinii lor.
În familiile care respectă cultul morţilor, în noaptea de Crăciun se împlineşte o
tradiţie: se pun pe masă un pahar cu apă şi un colac, pentru ca cei răposaţi care vin la casele
lor, în noaptea magică de Crăciun, când se deschid cerurile, să se bucure că n-au fost uitaţi.
Şi apicultorii respectă cu sfinţenie o datină: în Ajunul Crăciunului, ei nu înstrainează
nici un obiect din casă, pentru ca albinele să nu părăsească stupii în timpul roitului şi să fie
plini de miere.Începând cu Ajunul Crăciunului, creştinii cred că urmatoarele patru zile
corespund celor patru anotimpuri: de exemplu, ziua de 24 decembrie este simbolul
primăverii, a doua zi reprezintă vara, 26 decembrie simbolizează toamna, iar ziua de 27
decembrie anticipeaza cum va fi vremea în iarna ce urmează.
În multe localităţi din Banat, din Ajunul Crăciunului, focul din vatra gospodăriei nu
se stinge până în ziua praznicului, pentru ca anul ce vine să fie spornic din toate punctele de
vedere şi să aducă acelei familii multe bucurii.
Momentul sacrificării porcului de Crăciun, Ignatul porcilor, este o dovadă a modului
în care o practică păgâna a ajuns să fie asociată cu o sărbatoare creştină.
În religia vechilor daci, porcul era sacrificat ca un simbol al divinităţii întunericului
care slăvea Soarele în cea mai scurtă zi a anului, Solstiţiul de iarnă. Pentru a veni în ajutorul
Soarelui, oamenii sacrificau porci, şi-l hrăneau pentru a se întari, cu carne. Dupa aceea ziua
începea să crească şi Crăciunul devenea o sărbatoare a luminii şi a vieţii (poate de aceea
Iisus a fost vestit Magilor de o stea).
În zilele noastre, tăierea porcului este un prilej de reunire a familiei deoarece
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participă de obicei toţi membrii ei, fiecăruia putându-i-se da ceva util de făcut. Bărbaţii se
ocupa cu treaba cea mai “urâtă”, dar şi cea mai plină de simboluri, care implică înjunghiatul
propriu-zis şi pârlitul porcului cu paie stranse de peste an. Se obişnuieşte ca, după ce este
gata de pârlit, să se puna o pătură pe porc şi să se suie pe el cei mici şi să se veselească,
pentru ca porcul să fie mancat cu pofta. Tot atunci se ia băşica porcului şi se pun graunţe în
ea, după care se pune la uscat. Se zice că dupa câtă gălăgie face băşica, atâta bucurie şi
veselie va fi în casă. Femeia de obicei se ocupa de împărţirea cărnii pe categorii, dupa ce
bărbatul face semnul crucii din cuţit pe fruntea animalului, zice “Doamne ajută să-l mâncăm
sănatoşi” şi termina de tranşat porcul. Se alege carnea pentru cârnaţi, tobă, caltaboşi, jumări,
piftie şi pentru pomana porcului. Toţi trebuie să se veselească şi să cinstească cu vin în jurul
porcului că să fie mâncat cu plăcere până la ultima bucată.
În Ajunul Crăciunului se împodobeşte bradul. În aceasta zi, se împodobeşte bradul cu
dulciuri; sub brad se pun daruri pentru Moş Crăciun: un colac, un cârnat şi o sticla de tuică,
iar pentru calul Moşului se pun graunţe şi fân. Împodobirea bradului este un obicei întâlnit în
toata lumea creştină. Tradiţia spune că bomboanele cu care împodobim bradul trebuie să fie
dulci pentru ca viaţa membrilor familiei să fie dulce şi armonioasă până la Crăciunul
urmator.
Colindul începe în seara de 23 spre 24 decembrie şi se continua până seara târziu.
Seara, copiii merg cu colindul la rude, la prieteni şi la vecini. Cele mai îndrăgite colinde: ,,
Moș Crăciun”, ,,Bună dimineaţa la Moş Ajun”, răsună în noaptea sfântă în toată țara.
Tradiţia spune că, fiecare colind este un ritual care atrage sporul în casa gazdei care
primeşte colindătorii, alungă boala şi demonii, aducând noroc şi pentru copii gospodarului.
Din ziua de Crăciun şi până la Bobotează, copiii merg cu Steaua, o datină străveche întâlnit ă
la toţi creştinii. Cântările religioase care vestesc Naşterea Domnului Iisus Hristos, precum
:”Steaua sus răsare”, ,,Trei crai de la răsărit”, “În oraşul Vitleem”sunt primite cu multă
bucurie de gospodari deoarece tradiţia spune că, aceste cântece religioase aduc bucurii şi
linişte sufletească în casele unde poposesc colindatorii cu ,, Steaua”.

PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT
„DIN INIMĂ PENTRU SUFLET”
prof. Sabo Ancuța, Colegiul de Arte Baia Mare
prof. Pop Ana Mihaela, Școala Gimnazială „Ion
Luca Caragiale” Baia Mare
Fiind cadre didactice în unități școlare diferite, cu o cultură instituțională individuală, am
demarat un proiect educațional care facilita, în primul rând, relaționarea între elevi din medii de
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proveniență familială diferite, dar și cultivarea spiritului civic, de într-ajutorare. Activitățile
întreprinse s-au dovedit a avea un impact pozitiv în grupurile de elevi și s-a remarcat modul în
care tinerii pot fi sensibilizați și responsabilizați, când sunt puși în situații în care prezența lor, în
primul rând, e una benefică, iar activitățile derulate sunt răsplătite cu multe cuvinte de
binecuvântare.
Proiectul educațional a fost denumit „Din inimă pentru suflet” și a urmărit integrarea
elevilor în acea societate, a vârstnicilor, fără de care nu ne-am fi putut defini identitatea.
Argumentul proiectului: Fiecare ființă umană are nevoie de înțelegere din partea
semenilor săi, indiferent de vârstă, etnie sau apartenență socială. Astfel apare nevoia de
voluntariat, care sensibilizează oamenii, făcându-i mai buni și mai ales dornici de a se face utili,
de a acționa în folosul comunității. Vârsta școlară este o experiență crucială și definitorie în
formarea personalității copilului, iar în realizarea acestui deziderat este oportun a influența
dezvoltarea conștiinței de sine a copilului și a-i forma diferite tipuri de comportamente conexe,
ce-i vor fi necesare în raport cu etapele următoare ale dezvoltării sale sau în interrelaționările cu
mediul social sau cu realitatea. Alături de elevii săi, dascălul poate să își ducă spre îndeplinire
menirea. Dăruind un zâmbet și un colțișor din inimă de copil unor oameni uitați uneori de toți,
dorim să umplem suflete cu bucurii.
Obiectivele proiectului:
- responsabilizarea tinerilor voluntari cu privire la importanța punerii în sprijinul
vârstnicilor, pentru a le oferi o clipă de bucurie;
- mobilizarea elevilor și a altor persoane interesate în strângerea de fonduri pentru
organizarea unei mese festive în data de 1 octombrie, Ziua Persoanelor Vârstnice;
- educarea spiritului de echipă, a corectitudinii în activitățile desfășurate;
- însușirea unor valori umane și spirituale: prietenie, solidaritate, respect, ajutor reciproc,
empatie;
- implicarea elevilor în activităţi recreative;
- valorificarea talentelor și a aptitudinilor artistice ale elevilor prin creații literare,
muzicale, artistico-plastice.
Grupul țintă: persoanele asistate de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Baia Sprie,
elevii și cadrele didactice din unitățile școlare partenere.
Perioada de desfășurare: iunie 2016 – iulie 2017
Locul desfășurării: Căminul pentru Persoane Vârstnice Baia Sprie; Colegiul de Arte Baia
Mare
Derularea activităților:
1. Vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Baia Sprie pentru identificarea
nevoilor și stabilirea acțiunilor proiectului.
2. Mobilizarea elevilor și a altor persoane interesate pentru strângerea de fonduri pentru
organizarea unei mese festive pentru beneficiarii serviciilor Căminului pentru
Persoane Vârstnice.
3. Redactarea şi semnarea protocolului de colaborare.
4. Organizarea mesei festive – 1 octombrie – Ziua internațională a persoanelor vârstnice
5. Organizarea unei expoziții de pictură în incinta Căminului.
6. Pregătirea unui spectacol cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
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7. Spectacol de colinde și împărțirea de cadouri pentru persoanele vârstnice.
8. Șezătoare literară (valorificarea folclorului literar; acompaniament muzical).
9. Confecționarea unor obiecte decorative, felicitări și alte activități artistice, împărțirea
de cadouri cu ocazia Sărbătorilor Pascale.
10. Încheierea activităților, evaluarea impactului pe care l-a avut proiectul pentru fiecare
parte.
Deși elevii au avut vârste cuprinse între 13 și 17 ani, nu au existat bariere de comunicare
nici între ei, nici între ei și cei vârstnici. S-a remarcat un altfel de respect acordat unii-altora întrun mediu diferit de cel școlar și totodată categoriei sociale vulnerabile. Elevii nu au avut
impedimente în transmiterea gândurilor lor, iar faptul că se aflau implicați într-o activitate de
voluntariat i-a transformat, parcă, în micii adulți, capabili de a împărtăși experiențe comune cu
cei din incinta unei alte instituții.
Etapa anterioară implicării directe în activitățile proiectului a constat în pregătirea
elevilor, în prezentarea acestei categorii sociale vulnerabile, dar și vizionarea unor documentare,
tocmai pentru a evita un impact negativ, care i-ar putea pune în imposibilitatea de a finaliza
obiectivul propus.
Până în prezent au fost derulate primele şase scțiuni. După fiecare activitate rezultatele au
fost diseminate la nivelul fiecărei unități școlare partenere. S-a remarcat dorința elevilor de a se
implica în acest tip de activități, bucuria de a interacționa cu alte grupuri sociale și ușurința de a
împărtăși experiențe care, deși au fost relatate din perspectiva unor persoane cu vârste diferite,
parcă erau trăite cu aceeași intensitate de toți participanții la întâlniri. Trebuie să subliniem și
faptul că o parte din activități au fost realizate prin implicarea părinților, care au înțeles că
trebuie să fie un exemplu pentru propriii lor copii, pentru a le cere să fie responsabili. Astfel, trei
generații diferite au rezonat la unison odată cu participarea la fiecare întrunire.
NAȘTEREA DOMNULUI,
DOVADA VEȘNICĂ, NEZDRUNCINATĂ A ÎNGRIJIRII LUI DUMNEZEU DE LUME
Psiholog Carp Adriana,
Prof. Toma Mihaela,
Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași

Biserica Ortodoxă sărbătorește pe 25 decembrie Nașterea Domnului și Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Acest eveniment a avut loc în urmă cu 2000 de ani într-o peșteră din
Betleemul Iudeii. Deasupra acestui loc străjuiește de peste 1600 de ani, Biserica ctitorită de
Sfânta Împărăteasă Elena.
Nașterea Domnului, Praznic împărătesc cu dată fixă, numită în tradiție și Crăciunul, este
sărbătoarea anuală a nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Sărbătoarea Nașterii
Domnului, deși nu este la fel de veche precum sărbătoarea Paștelui sau a Rusaliilor, pare a fi cea
dintâi sărbătoare specific creștină dintre cele ale Mântuitorului.
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Nașterea Mântuitorului Hristos este dovada veșnică, nezdruncinată a îngrijirii lui
Dumnezeu de lume. Nădejdea mântuirii și a venirii Răscumpărătorului făgăduit n-a încetat nici o
clipă de la Adam până la Hristos. Ea a dăinuit de-a lungul veacurilor prin cei ce au „preînchipuit”
pe Hristos, prin prooroci și prin toți binevestitorii mântuirii prin Hristos.
Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos este sublimul dar pe care Dumnezeu l-a făcut
creaţiei Sale.
„Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul – Născut L-a dat ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16), şi ar trebui ca această
Sfântă Sărbătoare să fie pentru noi un prilej de a aduce prinos de mulţumire şi recunoştinţă
Preasfintei Treimi, ar trebui să învăţăm să prăznuim această mare şi Sfântă sărbătoare, urmând
îndemnul din minunatul tropar: “Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos în ceruri, întâmpinaţi-L!
Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu bucurie, lăudaţi-L,
popoarelor, că S-a Preaslăvit !”
La marele eveniment al Nașterii Domnului participă întreaga lume, întregul univers: flori
și ierburi, viețuitoare și copaci, luminători de pe cer și îngeri. Este acel glas de laudă pe care
colindătorii îl cer soarelui și lunii, îngerilor și puterilor, stelelor și luminii, fiarelor și păsărilor,
tinerilor și bătrânilor.
Să încercăm să petrecem Crăciunul cu pace şi bucurie, să avem colindele strămoşeşti în
suflet şi fericirea Nașterii Domnului să ne umple inimile de iubire pentru Dumnezeu şi semeni,
să ne închinăm cu credinţă şi dragoste Pruncului Sfânt.
Crăciunul ne îndeamnă pe toţi să ne deschidem sufletul ca să strălucească în el lumina
cunoştinţei de Dumnezeu şi să înţelegem că, prin Naşterea Domnului, ni s-a deschis calea
mântuirii.
Să-L primim deci, cu dragoste pe Pruncul Iisus să se nască în inimile noastre, cu harul și
puterea Lui, să ne bucurăm şi să fie şi în sufletele noastre sărbătoare şi praznic, aşa cum a fost
acum peste două mii de ani în Betleem.
O bucurie cum doar o dată pe an o poţi simţi, o bucurie a Crăciunului. Fără să cugetăm şi
să răstălmăcim sensul cuvântului Crăciun, fiecăruia dintre noi i se implementează, acel zâmbet
natural, ce descrie imensitatea bucuriei lăuntrice pe care o reflectă sărbătoarea.
O sărbătoare a sărbătorilor, ce ne adună pe toţi, de la mic la mare spre această rază de
speranţă a traiului în sânul propriei familii. De suntem singuri, cum poate mulţi dintre noi avem
sentimentul, uneori, aceste momente de iarnă în sărbătoare, aduc beteală pomului în jurul
gândurilor noastre. Aducând atât de multă bună stare precum zăpada pe coroana copacilor,
sufletele noastre se înalță spre o altă dimensiune spirituală ce comunica mai uşor cu Dumnezeu.
Primul fulg de nea devine o curiozitate, apoi ceilalţi solitari încântă natura prin specificul lor
dans cu o coregrafie nouă de fiecare dată, atrăgând precum un magnet privirile curioase. Cu un
țel bine definit acestea dau contur unei dumnezeieşti poveşti şi parcă, printr-o minune, vieţile
noastre nasc precum acei ghiocei gingaşi şi firavi.
E sărbătoarea când cerul îşi arată bucuria Naşterii Domnului în ieslea cea săracă, împărat
fiind. Căci bogăţia nu aduce după sine sărbătoarea, ci smerita bogăţie sufletească pune în valoare
sărbătoarea. Exteriorizarea emoţională a firii noastre trebuie să fie echitabilă şi solitară
evenimentelor ce ne clădesc ca fii ai lui Dumnezeu. "Şi celor câţi L-au primit, care cred în
numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1, 12).
Sărbătoarea Crăciunului semnifică pentru poporul creştin Naşterea Domnului, prilej de
bucurie şi speranţă. În fiecare an retrăim emoţiile naşterii, momentul vestirii de către îngeri şi ne
deschidem sufletele şi minţile. Bucuria prin excelenţă îşi are locul în casă, într-o familie unită.
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De ce prin excelenţă? Deoarece este binecuvântarea lui Dumnezeu, este steaua pomului de
Crăciun, este ansamblul puterii divine.
Iubirea înglobează legătura dintre oameni, este rama ce pune în valoare tabloul Naşterii
Mântuitorului.
Estetica frumosului scoate în evidenţă culoarea predominantă a acestui magnific peisaj de
sărbătoare „albă”, o culoare a speranţei, a purităţii, a păcii, reprezentând intensitatea activităţii
spirituale, o culoare a celor ce au dezvoltat simț al sacrului, armoniei, frumosului şi acelor
sensibili. Caracteristica celor care în întreagă lor viaţă nu s-au îngrijit de ei, ci au luptat pentru
cauza binelui adevărului şi dreptăţii.
Adevărat cuvânt este a celui ce a spus că nimic nu este întâmplător, cum putea fi mai de
prisos o altă culoare decât aceasta!
Spre exemplu, impactul colindelor de Crăciun, ce vestesc prin muzică voia lui Dumnezeu
prin Mesia. "Oricât am vorbi de frumos şi am încerca să punem în valoare sensul cuvintelor, nu
ne face misiunea completă fără a cânta, căci a cânta e îngereşte.
Mulţimea îngerilor se auzea cântând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ
pace, între oameni bunăvoire" (Luca 2, 14). Rugăciunea ne face apelul către Dumnezeu,
sărbătoarea întreţine convorbirea strâns legată şi o motivează, tradiţia împodobeşte ambientul.
Nu ne rămâne decât să fim convinşi şi să îmbrăţişăm Crăciunul în splendoarea lui spre a
vesti Naşterea Mântuitorului, mai curaţi, mai buni şi, de ce nu, colindându-ne apropiaţii prin
ajutor şi rugăciune.
Bibliografie:
1.Sfânta Evanghelie după Luca, cap. 2
2.www.crestinortodox.ro
3.http://jurnalspiritual.eu
4.http://basilica.ro

CELE MAI FRUMOASE TRADIȚII ŞI OBICEIURI ALE ROMȂNILOR
DE CRACIUN

Prof.Cărăgui Ramona Lavinia, prof.Dabelea Maria
Liceul Tehnologic Bȋrseşti
Tȋrgu-Jiu, Gorj
Intrarea în sărbătorile de iarnă se face odată cu Ignatul, pe 20 decembrie. Începând de la Ignat şi
până la Crăciun, tinerii umblă cu turca, capra sau brezaia - o mască cu cap de animal, mai ales de
barză.Naşterea Domnului este anunţată la noi în ţară prin colinde, iar primii care pornesc cu
colindatul, în dimineaţa de Ajun, sunt copiii şi tinerii. Aceştia sunt primiţi de creştini cu mere,
nuci, covrigi şi cu turte numite "Scutecelele lui Hristos".Se spune că pentru a ne scăpa de păcate,
Dumnezeu a lăsat colindele, ca în fiecare an la Crăciun numele cel sfânt al Domnului să vină la
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urechile oamenilor şi să nu fie tentaţi să facă lucruri rele. Potrivit tradiţiei, atunci când colindele
nu se vor mai auzi pe pământ, vor ieşi diavolii şi lumea va încăpea pe mâna lor.
Preziua de Ajun
În preziua de Ajun, după miezul nopţii, între 23-24 decembrie, oamenii fac Masa de Ajun, o
masă festivă pentru sufletele morţilor, însă doar cu alimente de post. Primirea preotului era un
act de mare ceremonialitate, el trebuia să binecuvânteze masa şi să guste din fiecare fel de
mâncare.
Ajunul
Ajunul este sărbătoarea de sfârşit de an patronată de Moş Ajun, stăpânul timpului, deţinătorul
puterii anului ce vine. Sub influenţa creştinismului, a decăzut ca importanţă o dată cu apariţia lui
Moş Crăciun, care este identificat mai mult cu sărbătoarea religioasă.
Moş Ajun şi Moş Crăciun apar întotdeauna cu bărbile albe de zăpadă şi sunt extrem de bătrâni,
întrucât vin din vremuri de mult uitate. Cei doi seamănă ca picăturile apă, sunt buni şi darnici,
cutreieră toată lumea şi fac cadouri, mai ales copiilor. Moş Ajun dăruieşte nuci, pere, covrigi,
colaci, colindeţi, plăcinte, prăjituri, bomboane şi tot felul de dulciuri, iar Moş Crăciun aduce
haine, încălţăminte, jucării, şi cărnuri de purcel.
Conform tradiţiei, Maica Domnului, fiind pe cale să nască, cere adăpost lui Moş Ajun. Acesta,
motivând că e un om sărac, o refuză, îndrumând-o spre fratele său mai bogat, Moş Crăciun. Moş
Crăciun era stăpânul staulului unde au stat Iosif şi Maria când s-a născut Iisus. Moş Ajun păzea
noaptea vitele şi a mers de i-a spus lui Crăciun că Maria stă să nască. Moş Crăciun a trimis-o
astfel pe nevasta sa să o moşească pe Maria. După naştere, el l-a aşezat pe Iisus sub un măr şi a
început să culeagă fructe pe care le azvârlea de bucurie la toţi copiii care treceau pe acolo. De
aici, şi obiceiul ca Moş Crăciun să vina cu daruri la copilaşi.
În unele locuri se taie porcul în această zi şi nu în timpul postului, ca să nu se strice vreun vas cu
carne de porc şi, prin urmare, şi cei din casă.
În ajunul Crăciunului nu se bea rachiu, întrucât se spune că aceasta a fost inventat de diavol, care
apoi îşi bate joc de cel ce-l bea, zicând că rachiul are întâietate înainte tuturor bucatelor.Tot în
seara de 23 spre 24, după miezul nopţii şi până la ziuă, copiii obişnuiesc să meargă cu colinda, cu
Moş Ajunul, Bună dimineaţa la Moş Ajun şi Neaţaluş. Ei strigă pe la ferestre „Bună dimineaţa la
Moş Ajun, ne daţi ori nu de daţi” şi primesc covrigi, mere, nuci sau colindeţe. Mâncarea primită
de copii în această noapte se dă vacilor spre a făta viţei mulţi - cât de mulţi sunt şi piţărăii. De la
acest nume această datină a umblatului se numeşte "în piţărai", iar ajunul Crăciunului mai poartă
şi numele de "ziua de piţărăi".
În Preziua Ajunului şi în ziua de Ajun, toate pregătirile pe care le fac gospodinele de la sate au
un scop magic: ele vor să stimuleze belşugul casei.
Un obicei specific Sărbătorilor de iarnă de a primi vizita preotului în casele noastre în ajunul
Naşterii Domnului şi în ajunul Bobotezei pentru comunicarea directă a mesajului sărbătorilor
printr-o comuniune caldă între credincioşi şi membrii Bisericii.
În Bucovina există credinţa că nu este bine să ai lucruri împrumutate pe durata sărbătorilor de
iarnă. De aceea, în preajma Crăciunului, se recuperează sau se restituie lucrurile împrumutate.
În ziua de Ajun, femeile ies în livadă cu mâinile pline de aluat şi ating fiecare pom spunând: :
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"cum sunt mâinile mele pline cu aluat, aşa să fie pomii încărcaţi cu rod la anul".În Moldova, nu
se dă nimic din casă în ziua de Ajun, nici gunoiul nu se aruncă din casă şi nu se împrumută
nimic.Fetele, pentru a-şi vedea ursitorul, pun peste noapte sub fereastră, câte puţin din toate
felurile de bucate, negustate. Ursitorul va veni şi va gusta şi fata îl va vedea.Tradiţia spune că în
Ajunul Crăciunului nu e bine să te baţi, nici măcar în glumă, cu cineva, căci faci buboaie peste
an.
Ziua de Crăciun
Începând cu prima zi de Crăciun şi până la Bobotează, copiii umblă cu steaua, ei numindu-se
colindători sau crai, pe cap având coroane de hârtie colorată. Tot acum are loc şi Vicleimul sau
Irozii, când tinerii pun în scenă naşterea lui Hristos. Vicliemul" sau "Irozii" este datină prin care
tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui lisus Hristos, şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea
pruncilor, de a afla Pruncul şi adesea înfruntarea necredinţei, personificate printr-un copil sau
printr-un cioban.Nelipsit la Crăciun din casele noastre, bradul deţine de fapt în cultura populară
românească funcţii funerare: este fie substitutului miresei sau mirelui, în cazul morţii unui tânăr
necăsătorit, fie dubletul vegetal al defunctului. Bradul împodobit mai este folosit la nunţi, şi
precede venirea alaiului mirelui la casa miresei.În dimineaţa de Crăciun e bine să ne spălăm cu
apă curată, luată dintr-un izvor sau fântână în care punem o monedă de argint, pentru că tot anul
să fim curaţi ca argintul, feriţi de boli şi plin de bani.

DESPRE COLINDELE ROMĂNEŞTI
DE CRĂCIUN ŞI ANUL NOU

Ene Doina-Mihaela
Şcoala Gimnazială Morteni
Comuna Morteni
Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale
Comuna Crângurile
Judeţul Dâmboviţa

Colindele se referă la vechile cântece populare româneşti cântate de cete de copii, de
flăcăi sau de adulţi cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi de Anul Nou, cât şi la perindările din loc
în loc, întrerupte de popasuri. Colindele reprezintă o parte a culturii spirituale a poporului român,
cu influenţă religioasă.
Colindatul este un obicei vechi. Cei dintâi colindători au fost păstorii care au venit la
peştera luminată unde s-a născut pruncul Iisus şi, bucurându-se de acest semn ceresc, au vestit
degrabă în Betleem, minunea la care au fost martori.
Colindul este o nepreţuita zestre spirituală, exprimată printr-o prezentare artistică a
simplităţii oamenilor de rând, pe care o moştenim din moşi-strămoşi. El este sfânt, pentru că
transmite un mesaj ceresc, o veste de la Dumnezeu, pornind de la textele evanghelice şi ale
sfinţilor părinţi. Una din laturile pozitive ale colindului este că această veste are menirea să
slujească vieţii, să aducă vestea venirii pruncului sfânt în lume. Din vremuri vechi, colindele,
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datinile şi obiceiurile noastre de Crăciun au fost o adevărată şcoală de virtuţi, valori morale,
întărind simţămintele de frăţietate şi de bună înţelegere, promovând pacea între oameni.
Colindele româneşti afirmă dumnezeirea şi latura umană a Fiului lui Dumnezeu.
Exemple de colinde: despre călătoriile lui Iosif şi Maria pentru a găsi locul potrivit
naşterii, cântecele îngerilor, închinarea păstorilor, magii de la răsărit, bucuria naşterii lui Iisus.
Există numeroase semnificaţii legate de această naştere. Naşterea în peşteră, sub pământ
semnifică sfinţirea pământului. Aşezarea în iesle semnifică sfinţirea regnului vegetal şi animal.
Lângă iesle, aşa cum este reprezentat, de altfel, în icoanele creştin-ortodoxe, se află boul şi
asinul, animale necuvântătoare, ascultătoare de stăpân. Oraşul Betleem mai este numit şi „Casa
Pâinii”, pruncul Iisus Hristos fiind pâinea care se coboară din cer. Magii semnifică pe acei
împăraţi care recunosc importanţa venirii lui Iisus, iar Irod-forţele răului, cel care, încercând să-l
ucidă pe acesta, a ucis mii de prunci nevinovaţi. Darurile aduse de magi sunt: aur, smirnă şi
tămâie. Aurul simbolizează preţuirea şi respectul destinate împăratului, tămâia adusă ca unui
mare arhiereu, venit în această lume nu ca să fie slujit, ci ca să slujească, smirna-simbolul morţii
şi al jertfei. Steaua de la răsărit este semnul vestirii naşterii Mântuitorului, celui mai important
împărat al lumii, Iisus Hristos, care ne învaţă să trăim nu numai trupeşte, ci şi sufleteşte, el
venind dintr-o altă împărăţie, cea a cerurilor pe care le-o promite şi oamenilor. Naşterea sfântă
este însoţită de mister, fiind considerată o minune pentru că pruncul sfânt este născut de o
fecioară sfântă, Maria.
Ofrandele oferite colindătorilor, în deosebi mărul şi covrigul, au, de asemenea,
simbolistica lor.
Mărul, vechi simbol al fertilităţii ne duce cu gândul la forma sferică a pământului, la totalitatea
lumii. Acesta, conform Bibliei, este fructul pomului cunoaşterii binelui şi răului, simbolizează
înţelepciunea divină. Colacul sau covrigul, preparate din grâu, simbolul renaşterii, este asemenea
pâinii, Hristos fiind considerat noul Adam, salvatorul lumii. Rotund, sau împletit, sub formă de
cruce sau de pasăre, colacul sau covrigul se oferă în amintirea celor decedaţi, ca legătură cu
„lumea de dincolo”, pentru cei plecaţi în veşnicie. Milostenia şi generozitatea sunt trăsături ce
caracterizează poporul român de la formarea lui ca un popor creştinat de însuşi apostolul Andrei,
după cum bine se afirmă într-un cântec „Şi nu uita când eşti voios, / române, să fii bun!”.
În ceea ce priveşte felul colindatului, Emilia Comişel şi Ovidiu Bîrlea identifică trei mari
categorii:
 Colidatul celor mici
Piţărăii sau mersul cu Moş Ajunul - cu caracter agricol, prin care se urează belşug la grâne şi
animale. Se încheie cu solicitarea darurilor.
Sorcovitul - prin care se urează sănătate
 Colindatul cu mască
Mersul cu capra (sau turca, țurca, brezoaia) - rămăşiță a culturilor dionisiace
Mersul cu ursul - rămăşiță a cultului totemic al ursului
 Colindatul propriu-zis, al cetelor de flăcăi sau fete.
Colindătorii cântă colindele în ajunul Crăciunului, unele în ziua de Crăciun, cu
încredinţarea că sunt mesagerii unei lumii mai bune, cu binecuvântarea Fiului Domnului care a
venit între noi "Să se nască şi să crească, sa ne mântuiască". Colindele ne înalţă sufleteşte, ne
înnoiesc făptura interioară, ne luminează, ne apropie unii de alţii, ne fac mai buni, mai iubitori,
mai iertători, mai credincioşi, într-un cuvânt ne picură în suflete acea linişte şi acel echilibru
moral, ce ne sunt atât de necesare în călătoria vieţii. Colindele din apropierea solstiţiului de iarnă,
în care înclinaţia pământului ne arată astrul solar la cea mai mare distanţă, când, superstiţioşi,
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oamenii se temeau de sfârşitul lumii, aduc această speranţă a vieţii, prin naşterea Mântuitorului
nostru.
Adevăratul colindat se desfăşoară în seara şi noaptea de Crăciun. Colindătorii se adună în
cete bine rânduite, la casa unui gospodar, unde se organizează. Purtarea costumelor populare,
ţesute în război şi cusute de fete la şezători reprezintă un act de mândrie, de apartenenţă
naţională. Fiecare grup îşi alege un conducător, numit de obicei "vătaf" sau "jude".
Colindătorilor propriu-zişi li se alăturau câţiva flăcăi cu sarcina să poarte, în saci şi traiste,
darurile primite. Pe vremuri, fiecare ceată putea să ia la colindat numai o anumita parte a satului,
având grija să nu pătrundă în zona ce se cuvenea alteia. În cătunele sau satele mai mici, era o
singură ceată. Traseul acestei cete se păstra din bătrâni, nefiind încălcat pentru că, atrăgea
ghinionul în colindat. De obicei, se începea cu casa celui mai renumit gospodar.
Odată intraţi în curtea casei, colindătorii îşi prezentau repertoriul în faţa membrilor casei,
adunaţi în prag. Cântecele erau uneori însoţite de dansuri. După ce cântecele şi dansurile din faţa
casei s-au terminat, gazda îşi invita colindătorii în casă. Aici, înainte de aşezarea la masă, pentru
ospăţul comun, vătaful cetei poruncea să se cânte alte câteva colinde. Numărul colindelor
depindea în mare măsura de rangul gazdei şi de belşugul de daruri pe care ea urma să le ofere
colindătorilor. Unei singure melodii îi putea corespunde mai multe texte (versiuni locale,
varianta laică sau creştină).
Colindele marchează comuniunea de iubire faţă de Dumnezeu Creatorul universului şi
Fiul Său, Mântuitorul lumii, dar şi faţă de semenii comunităţii din care colindării fac parte. În
acestea, regăsim unitatea de credinţă, cea a limbii române şi a istoriei neamului nostru românesc.
Cu mare înţelepciune trebuie păstrate aceste colinde, pentru generaţiile viitoare, ca dovadă a
identităţii noastre naţionale faţă de intenţiile de globalizare ale lumii în care trăim.
Bibliografie:
Wikipedia, Enciclopedia liberă, Colind, https://ro.wikipedia.org/wiki/Colind
http://www.lego.rdsor.ro/christmas/rcolinde.html
CRĂCIUNUL, TRADIȚIE ȘI SIMBOL

Prof. Ana Alina Murgeanu, Scoala Gimnazială „Petrache Blîndu”, Ciușlea, structură a Școlii
Gimnaziale „Emil Atanasiu”, comuna Garoafa, județ Vrancea
Cuvântul „Crăciun”, atât de des rostit în aceste zile, are parte şi astăzi de controverse,
atunci când se pune în discuţie originea să. Dintre etimologiile propuse, nici una nu este sigură.
Al. Rosetti, Al. Graur, Ovid Densuşianu au ajuns la concluzia că termenul „creatio” explică
etimologia cuvântului „Crăciun”. Potrivit autorilor menţionaţi, cuvântul „creatio” descoperă ziua
creării lui Hristos. Din punct de vedere teologic, acest termen nu poate fi acceptat, având în
vedere că în simbolul de credinţă mărturisim că Hristos este „născut, nu făcut”.
Alţi cercetători, precum Vasile Pârvan, Sextil Puşcariu, Nicolae Drăganu, consideră că
termenul „Crăciun” provine din latinescul „calatio”. La români, prin calatio se înţelegea
convocarea poporului de către preoţii păgâni, în prima zi a lunii, pentru anunţarea sărbătorilor
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din luna respectivă, şi, prin extindere, sărbătoarea în general, căci cea mai importantă, calatio, era
aceea de la 1 ianuarie.
O altă explicaţie privind originea acestui termen, a fost propusă de profesorul Gheorghe
Muşu (1913-1987). El susţine că termenul „Crăciun”, numea butucul care era aprins în seară şi
noaptea dinaintea solstiţiului de iarnă. Conform adepţilor religiilor naturiste, focul rezultat din
arderea butucului, avea menirea să „întărească” soarele „amorţit”, să-i dea acestuia putere să-şi
continue călătoria sa. Când Hristos, numit „Soarele dreptăţii”, a luat locul „vechiului soare”
cinstit în religiile naturiste, a fost preluată şi denumirea "Crăciun".
În concluzie, ceea ce putem spune cu certitudine este că termenul folosit de Biserica este
„Naşterea Domnului”, aşa cum o exprimă şi troparul: „Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul
nostru...”. E bine să nu uităm că în Cazania de la Govora din 1642, şi în Cazania lui Varlaam din
1643, întâlnim "Sărbătoarea Născutului". Deci, putem afirmă fără reţineri că termenul „Crăciun”
în limba română este un cuvânt de origine populară şi nu un termen oficial al Bisericii.
Ştim că Naşterea Domnului în Biserica din Răsărit se sărbătorea împreună cu Botezul
Domnului, la 6 ianuarie. Această sărbătoare era numită Epifania sau arătarea lui Dumnezeu,
pentru că la Botezul Domnului s-a descoperit lumii Sfânta Treime: Fiul botezându-se în Iordan,
Sfântul Duh S-a coborât peste El în chip de porumbel, iar Tatăl a grăit din cer: „Acesta este Fiul
Meu cel iubit întru Care am binevoit”(Matei 3, 16-17; Marcu 1, 9-11 ; Luca 3, 21-22). Sfântul
Ioan Gură de Aur spune: „Dar de ce această descoperire a Lui se numeşte Arătare? Pentru că El
nu s-a făcut cunoscut tuturor la naştere, ci la botezul Sau, deoarece El până în această zi nu era
cunoscut mulţimii”.
Odată cu apropierea sărbătorii Naşterii Mântuitorului, o serie de obiecte şi personaje ne
însoţesc pretutindeni în această perioada puternic încărcată de semnificaţii.
Ieslea: reprezintă locul de naştere al Mântuitorului Iisus Hristos. Potrivit tradiţiei, prima
iesle a fost realizată încă din anul 1223, la Greppio, de către Sfântul Francisc. După ce o
perioada mai îndelungată tradiţia s-a pierdut, în 1600 a fost reluată, dând naştere unei adevărate
industrii în oraşele italiene: Genova şi Napoli. În zilele noastre, în anumite ţări din Europa
Meridională există tradiţia că în Ajunul Crăciunului să se pregătească o iesle asemănătoare cu
cea tradiţională confecţionată din lemn şi ghips.
Pomul de Crăciun: este nelipsit din casele noastre în timpul sărbătorilor de iarnă şi
reprezintă probabil simbolul principal al Crăciunului. Dar puţini sunt cei care ştiu că bradul de
Crăciun îşi are originile într-o tradiţie antică păgână, şi anume aceea a buşteanului ars.
Buşteanul, semn al forţei şi solidarităţii se ardea în faţă întregii familii, acest rit simbolizând atât
arderea trecutului cât şi interpretarea semnelor viitorului. Astfel, scânteii care săreau din buştean
reprezentau întoarcerea zilelor lungi, darurile sugerau abundenţă, iar cenuşă era strânsă şi
împrăştiată pe câmp pentru a avea o recolta bogată. Toate aceste simboluri le regăsim astăzi în
bradul de Crăciun: luminiţele şi lumânările sunt de fapt scânteile, globurile şi decoraţiunile
reprezintă speranţa de reînnoire, iar beteală aurie şi argintie simbolizează părul zânelor bune.
Moş Crăciun: apare în zilele noastre că un om bătrân, prietenos cu barbă albă şi lungă, ce
împarte cadouri tuturor copiilor lumii, cu ajutorul unei sănii trase de reni. Potrivit unei legende,
la început Moş Crăciun era un cioban foarte rău care a refuzat s-o primească pe Fecioara Maria
să nască în staulul lui. Fire miloasă, soţia sa (Crăciuna sau Crăciuneasa) a primit-o pe Maică
Domnului, dar de îndată ce a aflat Crăciun, i-a tăiat acesteia mâinile, pe care Fecioara Maria a
vindecat-o. Văzând această minune, Crăciun a devenit creştin, iar de bucurie că soţia lui nu a
păţit nimic rău a aprins un rug de cioate de brad în curtea lui şi a jucat hora cu toate slugile sale.
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După joc a împărţit Fecioarei Maria şi pruncului Iisus daruri păstoreşti (lapte, caș, urdă,
smântână).
Omul de zăpadă: tradiţia omului de zăpadă se regăseşte încă din Evul Mediu, mai precis
în anul 1380 când se obişnuia că odată cu venirea zăpezii acest simpatic personaj să ia viaţă.
Lucrurile se schimbă pe la mijlocul secolului al XIX-lea, când personajul intră în atenţia
pedagogilor, care le recomandă copiilor de vârste mici, jocul cu omul de zăpadă pentru
dezvoltarea abilităţilor artistice. Astăzi, pe lângă faptul că este o creaţie a copiilor, omul de
zăpadă este un simbol de mare succes folosit în publicitate, în timpul sărbătorilor de iarnă.
Vâscul: reprezintă simbolul norocului, şi de aceea se spune că nu ar trebui să ne lipsească
din case în perioada sărbătorilor, dar mai ales în noaptea de Anul Nou.
Portocala: este un fruct nelipsit de pe mesele românilor în timpul Crăciunului, şi
reprezintă speranţa.
Coroana de brad: îşi are originile într-un obicei precreștin german, ce se celebra în luna
Yule (decembrie). Cu timpul acesta s-a răspândit în toată lumea creştină, devenind un simbol al
Crăciunului. Coroniţă se confecţionează din ramuri de brad în formă de cerc, la care se adaugă
patru lumânări, în perioada Adventului (patru duminici la rând până la Crăciun). Potrivit
tradiţiei, fiecare dintre acestea are o anumită semnificaţie: prima lumânare este închinată
profeţilor, a două oraşului Bethleem, iar ultimele două păstorilor şi îngerilor.
Lumânările: simbolizează lumina pe care a adus-o Naşterea Mântuitorului, şi sunt
nelipsite în perioada Crăciunului, atât în decoraţiuni, cât şi pe masă sau în brad. Prin
verticalitatea şi blândeţea ei, lumânarea este deopotrivă întruchiparea nevinovăţiei şi a curăţeniei,
iar prin ardere ea exprimă o viaţă închinată pe deplin iubiri unice, fierbinţi şi eterne.

CRĂCIUNUL – SĂRBĂTOARE ÎN CASĂ ȘI ÎN SUFLET

Prof. Fănică Daniel
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău
O bucurie cum doar o dată pe an o poți simți, o bucurie a Crăciunului. Fără să cugetăm și să
răstălmăcim sensul cuvântului Crăciun, fiecăruia dintre noi i se implementează, acel zâmbet
natural, ce descrie imensitatea bucuriei lăuntrice pe care o reflectă sărbătoarea.
O sărbătoare a sărbătorilor, ce ne adună pe toți, de la mic la mare spre această rază de speranță a
traiului în sânul propriei familii. De suntem singuri, cum poate mulți dintre noi avem
sentimentul, uneori, aceste momente de iarnă în sărbătoare, aduc beteala pomului în jurul
gândurilor noastre. Atârnând atat de multă bunăstare precum zăpada pe coroana copacilor,
sufletele noastre se înalța spre o altă dimensiune spirituală ce comunică mai ușor cu Dumnezeu.
Primul fulg de nea devine o curiozitate, apoi ceilalți solitari încântă natura prin specificul lor
dans cu o coregrafie nouă de fiecare dată, atrăgând precum un magnet privirile curioase. Cu un
țel bine definit acestea dau contur unei dumnezeiești povești și parcă, printr-o minune, viețile
noastre nasc precum acei ghiocei gingași și firavi.
E sărbătoarea când cerul își arată bucuria Nașterii Domnului în ieslea cea săracă, împărat fiind.
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Căci bogăția nu aduce după sine sărbătoarea, ci smerita bogăție sufletească pune în valoare
sărbătoarea. Exteriorizarea emoțională a firii noastre trebuie să fie echitabilă și solitară
evenimentelor ce ne clădesc ca fii ai lui Dumnezeu. "Si celor câți L-au primit, care cred în
numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1, 12).
În zadar ne sunt eforturile să complicăm lucrurile, de aceea este bine să știm că toate sunt bune,
dar nu și de folos.
Bucuria, prin excelență, își are locul în casă, într-o familie unită. De ce prin excelență? Deoarece
este binecuvântarea lui Dumnezeu, este steaua pomului de Crăciun, este ansamblul puterii
divine. Căci, încă de prunc, Iisus în brațele Mamei s-a aflat și de privirile lui Iosif era.
La nivelul unui dicționar, familia este forma socială de bază întemeiată pe baza căsătoriei, dar
teologii și oamenii care trăiesc o spiritualitate mai intensă, nu pot accepta divagarea unui
asemenea cuvânt ce este un exemplu încă de la încreștinarea adusă primei familii. Adam și Eva =
Cain și Abel ș.a.
Enunțarea spiritualității ortodoxe specifica termenii de o sfințenie justă prin simplitatea a trei
cuvinte monumentale demne de respect dragilor copii: Tata, Maica și Fiul. Căci prin acestea
sărbătoarea e în fiecare suflet și casă.
Întâietatea spirituală și nu teoretică ne-a fost și trebuie să ne fie calea spre mântuire. Un drag
părinte istorisea sensibilitatea Crăciunului si nu altfel decât prin cuvintele atat de dulci a mumei
sale ce-i purta de grijă.
De o mână bărbătească intinsă a tatălui ce dădea startul curajului de care avea nevoie. Nu
exprimă altceva decat ambientul ocrotit pe care părinții îl oferă propriei odrasle spre o zidire
sănătoasă, trupească și mentală.
Oricât de mult ar însoți insensibilitatea un caracter, nu poate izbuti să reducă la tăcere glasul
acestei sărbători a sărbătorilor.
Fără nici o amplificare a vreunui aspect aduc la cunostință implicarea emoțională a fiecăruia
dintre noi, formând o sferă a ceea ce este bun și constructiv spre manifestarea dragostei față de
aproapele. “Probabil adevarata nefericire nu e să nu fii iubit, ci să nu poți iubi” (Caminante) iubirea înglobează legătura dintre oameni, este rama ce pune în valoare tabloul Nașterii
Mântuitorului.
Estetica frumosului scoate în evidență culoarea predominantă a acestui magnific peisaj de
sărbătoare „albă”, o culoare a speranței, a purității, a păcii, reprezentând intensitatea activității
spirituale, o culoare a celor ce au dezvoltat simț al sacrului, armoniei, frumosului și a celor
sensibili. Caracteristica celor care în întreaga lor viață nu s-au îngrijit de ei, ci au luptat pentru
cauza binelui adevărului și dreptății.
Adevărat cuvânt este a celui ce a spus că nimic nu este întâmplător, cum putea fi mai de prisos o
altă culoare decât aceasta!
Punând în valoare aspecte digerabile aflăm detalii de care ne lovim indirect și le îmbrățișăm pe
cât de direct posibil. Spre exemplu, impactul colindelor de Crăciun, ce vestesc prin muzică voia
lui Dumnezeu prin Mesia.
"Oricât am vorbi de frumos și am încerca să punem în valoare sensul cuvintelor, nu ne face
misiunea completă fără a cânta, căci a cânta e îngerește. Mulțimea îngerilor se auzea cântând:
Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire" (Luca 2, 14).
Rugăciunea ne face apelul către Dumnezeu, sărbătoarea întreține convorbirea strâns legată și o
motivează, tradiția împodobeste ambientul. Nu ne ramâne decât să fim convinși și să îmbrățișăm
Crăciunul în splendoarea lui spre a vesti Nașterea Mantuitorului, mai curați, mai buni și, de ce
nu, colindându-ne apropiații prin ajutor și rugăciune.
23

CRĂCIUNUL ÎNTRE CREDINȚĂ CREȘTINĂ ȘI SĂRBĂTOARE DE FAMILIE
Prof. Marin Cristina Violeta, Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași

Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos este, prin excelenţă, evenimentul din
istoria mântuirii, care aduce cea mai mare bucurie în sufletele şi în casele credincioşilor. Dacă la
Paşte bucuria vine după o săptămâna de tristeţe din cauza patimirilor îndurate de Domnul nostru
Iisus Hristos, Crăciunul nu este umbrit de nicio urmă de tristeţe şi este trăit din plin ca sărbătoare
a bucuriei de copii şi de părinţi deopotrivă.
Crăciunul reprezintă o provocare pentru creştinul zilelor noastre, care are de ales între
dobândirea darurilor trecătoare sau a celor veşnice, între aparenţă şi realitate. Ne este tot mai
greu să deosebim falsul de real într-o societate ce promovează atâtea forme fără fond şi "valori"
fără conţinut. Societatea de consum şi mijloacele mass-media ne "sufocă" în această perioada cu
o multitudine de „substitute”, în detrimentul spiritului autentic al Crăciunului: abundenţa de
Moşi Crăciuni comerciali, berea cu "gust de Crăciun", "spiriduşii", săniile trase de reni, târgurile
de Crăciun, marile reduceri din magazine, megashow-urile din pieţele publice.
Supermarketurile devin locul manifestării unei febrilităţi a cumpărăturilor, care nu mai lasă loc
păcii meditative a inimii. Toate aceste pseudovalori au scopul de a ne distrage atenţia de la
adevărată semnificaţie a marelui Praznic al Naşterii Mântuitorului, care este o sărbătoare a
sufletului şi la care s-a adăugat, de-a lungul timpului, mult "ambalaj". Nu spun că toate acestea
sunt neapărat rele; tuturor ne place să vedem oraşul împodobit, bradul de Crăciun, dar
sărbătorirea în acest stil postmodernist nu trebuie să se facă în detrimentul relaţiei vii cu Hristos
şi cu Biserica.
An de an, Postul Naşterii Domnului ne pregăteşte duhovniceşte pentru a putea cunoaşte şi
sărbători venirea Pruncului Hristos pe pământ. Pentru a-L primi şi recunoaşte pe Domnul Care
vine, avem nevoie de daruri pe care postul, acest „tămăduitor al sufletelor”, ni le aduce: unora ne
linişteşte mânia, altora ne redă înţelepciunea; unora ne trezeşte dorinţa de rugăciune sau ne redă
curăţia în gânduri, altora ne pune frâu şi măsură limbii; unora ne întoarce privirile care se
îndreaptă cu curiozitate înspre ceilalţi, învăţându-ne să ne amintim propriile noastre greşeli;
altora ne împrăştie încet, încet întunecimea şi ne ridică vălul în care păcatul şi nesimţirea faţă de
Dumnezeu învăluie sufletul, lăsându-ne să-L vedem, cu mintea şi cu inima, duhovniceşte. Postul
ne pregăteşte pentru a ne deschide inima către Hristos, care vine să vieţuiască printre oameni şi
să ia chip în noi.
Ca în fiecare an, luminatul praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos ne umple
sufletul de o negrăită bucurie duhovnicească, pentru că această zi reprezintă împlinirea
făgăduinţelor şi nădejdilor pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor de la început, ca îndemn de
călăuză pe drumul ce duce spre mântuire. Ascultând istorisirile minunate din Sfânta Evanghelie
despre cele petrecute în noaptea sfânta a Naşterii, simţim în inimile noastre o tainică chemare de
a porni cu cugetul pe urmele magilor de la Răsărit, cu ochii aţintiţi spre steaua călăuzitoare spre
Betleem, unde s-a născut Hristos. Acolo, în peştera, în ieslea cea săracă, Pruncul nou-născut a
venit pe Pământ să sfinţească pe om, să-l facă sălaş dumnezeiesc.
Puţine popoare din lume au însoţit minunea venirii Fiului lui Dumnezeu cu o îmbrăţişare
aşa de caldă şi de duioasă şi au exprimat-o aşa de bogat în forme artistice, cum a făcut-o poporul
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român. În colinde, simplitatea, uşurinţa şi cursivitatea versului popular, exprimă o mare bogăţie
de idei, într-o formă plină de frumuseţi artistice, în care figurile de stil abundă, comparaţiile se
întrec una pe alta, iar epitetele şi mai ales diminutivele nu lipsesc aproape din nici un vers. Este,
de altfel, tot ceea ce dă gingăşie, frumuseţe, farmec şi duioşie colindelor.
Dar, colindele româneşti sunt păstrate, gustate şi apreciate pentru valoarea lor teologică. Ele sunt
înmiresmate de parfumul cel mai ales al evlaviei noastre creştineşti şi strămoşeşti, sunt o
transpunere în formă populară cântată a credinţei noastre ortodoxe.
Majoritatea colindelor au în centrul lor persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, descriind
mai ales întruparea şi naşterea Lui cea mai presus de minte, pe care o exprimă în mod simplu,
fără speculaţii teologice subtile, ci cu sentimentul trăirii unui mare adevăr de credinţă
Colindele au avut şi marele rol de a păstra şi apara credinţa ortodoxă atunci când se încerca
ruperea unității credinţei ortodocşilor, pentru a dezmembra, în acelaşi timp şi unitatea lor
naţională. Păstrând şi mărturisind aceleaşi adevăruri de credinţă, colindele s-au numărat printre
mijloacele populare cele mai eficace de apărare a ortodoxiei, dovedind unitatea sufletească a
credincioşilor noştri ortodocşi de pe tot întinsul patrie.
Naşterea Domnului, ca cel mai important eveniment din istoria omenirii, uneşte în sine,
aspecte dintre cele mai gingaşe, mai delicate şi mai smerite, dar tot odată şi de o măreţie
dumnezeiască absolută.
Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă pentru creștini: este sărbătoarea Nașterii
Domnului, timp al bucuriiloe, al păcii și al liniștii sufletești. Este o perioadă în care primim și
dăruim multă iubire și căldură sufletească.
Prin naştere se perpetuează specia umană şi viaţa devine veşnică. În aceste zile suntem
mai buni, mai veseli, mai sănătoşi şi mai umani. Fiecare om, copil sau bătrân, îşi aminteşte cu
plăcere sărbătorile de Crăciun şi momentele speciale pe care le-a trăit. Copiii îl aşteaptă cu
nerăbdare pe Moş Crăciun în faţa căruia recunosc fără teamă dacă au fost cuminţi sau au făcut
năzbâtii. Ei ştiu că Moşul este iertător şi le aduce daruri mai ales dacă spun o poezie sau dacă vor
cânta o colindă.
Oamenii maturi sau cei deja bătrâni sunt emoţionaţi amintindu-şi de copilărie, de darurile de
Crăciun pe care le primeau chiar şi cei săraci. Când eram copii nu prea înţelegeam de ce Moş
Crăciun aducea unor copii mai multe daruri, iar altora mai puţine. Explicaţia venea de obicei din
partea părinţilor şi era foarte simplă: Moş Crăciun aduce cadouri mai multe copiilor care au fost
foarte cuminţi. Acesta este şi astăzi un argument foarte serios şi este o motivaţie puternică pentru
copii care se străduiesc să devină mai cuminţi, mai harnici şi mai ascultători pentru ca anul viitor
să primească mai multe daruri.
Pe lângă sosirea lui Moş Crăciun o altă bucurie este Bradul de Crăciun, acest pom
venerat, care rămâne verde tot anul, ne aduce în case mirosul pădurii, este simbolul purităţii şi
veşniciei. Întreaga familie participă cu veselie la ritualul împodobirii bradului cu globuri
multicolore, beteală, dulciuri şi beculeţe colorate.
Sărbătorile de Crăciun sunt minunate mai ales în sate unde se respectă tradiţiile străvechi.
Peisajul de iarnă este emoţionant: căsuţele sunt luminate, prin geamuri licăresc lumânări şi
globuri colorate, iar mesele sunt pline de bunătăţi tradiţionale: cârnaţi, sarmale, caltaboşi, colaci,
cozonaci. Amintirile sărbătorilor de Crăciun din copilărie ne întristează uneori pentru că realizăm
că nu putem da timpul înapoi, dar e minunat să primim în casele noastre cu lacrimi de emoţie în
ochi pe copiii şi nepoţii noştri care ne urează tot ce e mai frumos şi ne încălzesc sufletele cu
veselia şi tinereţea lor.
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CU NOI ESTE DUMNEZEU
Profesor Bucur Magdalena Iuliana
Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”
Târgoviște, Dâmbovița
Taina cea din veac ascunsă, despre care de atâtea ori vorbește Sfântul Pavel (Rom. 16,
25; Efes. 1, 9; Col. 1, 26), s-a dezvăluit la plinirea vremii și atunci toate profețiile care o vestiseră
din cea mai adâncă vechime, prin simboluri, prin metafore și alegorii, s-au luminat și s-au
clarificat dintr-odată. Și taina, ascunsă de Dumnezeu chiar și îngerilor Săi, după cum ne spune
Scriptura, aceasta era: că Mântuitorul promis (Isaia 53, 20; cf. Rom. 11, 26) S-a născut în
Betleem și că El nu era altcineva decât Fiul lui Dumnezeu.
Cea dintâi făptură omenească pe care a socotit-o Dumnezeu vrednică să afle această taină
a fost chiar Fecioara binecuvântată, profețită de Isaia (7, 14), din care Cel promis urma să se
nască în chip minunat. Îngerul Gavriil la Buna Vestire i-a spus că Sfântul care se va naște din
tine se va numi Fiul lui Dumnezeu (Luca 1, 35). Apoi taina a fost dezvăluită tot de un înger al
Domnului, păstorilor din preajma Betleemului, îndată după naștere, zicându-le: Iată vă vestesc
bucurie mare, care va fi pentru tot poporul: Că astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut
Mântuitor, care este Hristos-Domnul (Luca 2, 10-12).
Mare taină! Mai mare nici că se putea să fie și mare dezlegare! De veacuri, de când ființa
omenească, pământeană, a început a gândi și a-și pune întrebări despre univers, despre pământ,
despre viață și despre sine, despre cauza a tot ce există și despre rostul lucrurilor, al vieții și al
morții, toate răspunsurile pe care și le dăduse sufereau de boala incertitudinii. Lipsa de informații
exacte, totdeauna parțiale, a dus uneori destul de departe, dar niciodată nu ajungeau să fie sigure,
să știe omul cu siguranță de unde vine și unde merge și, mai ales, cum să-și trăiască viața ca să
fie cu rost și în lumea aceasta și în cealaltă. Filosofi și profeți au încercat să dea în multe vremuri
răspunsuri. Vechiul Testament cuprinde multe astfel de răspunsuri, dar omul Vechiului
Testament primea descoperiri parțiale, mai întotdeauna umbrite de taină, de obicei sub formă de
promisiuni că se vor împlini și se vor lumina mai târziu.
Și iată că acum, se naște în Betleem Cel care va da în sfârșit răspunsuri. La toate
întrebările. Pentru că el este Însuși Fiul lui Dumnezeu, Cel de o ființă cu Tatăl, Cel care are toate
răspunsurile, la toate întrebările posibile, Cel în răspunsurile Căruia nu mai poate exista nicio
incertitudine, Cel care știe și spune adevărul, ultimul adevăr despre totul și despre toate, despre
viață și despre moarte, și despre calea de urmat, pentru că El este Calea, Adevărul și Viața (Ioan
14, 6).
Sfânta Scriptură a Noului Testament cuprinde învățătura Sa, răspunsurile Sale, garantate
de calitatea Sa de Fiu al lui Dumnezeu. Cine altcineva ar putea da răspunsuri și învățături mai
garantate decât acestea venind din partea lui Dumnezeu? Așa credem noi creștinii, de vreme ce
credem că Cel ce S-a născut e cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Fără îndoială, multe din
învătăturile Sale n-au fost cuprinse în cărțile Sfintei Scripturi, precum ne spune Sfântul
evanghelist Ioan, ucenicul iubit al Domnului: sunt încă și multe altele câte a făcut Iisus, care, de
s-ar fi scris cu de-amănuntul, mi se pare că nici în lumea aceasta n-ar fi încăput cărțile ce s-ar fi
scris. (Ioan 21, 25). Acestea nu s-au pierdut însă. Ele au rămas în Tradiția vie a Bisericii, în viața
Bisericii de-a lungul veacurilor. Au fost transmise prin viu grai de către Sfinții Apostoli
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urmașilor lor, și așa din om în om, prin grija Bisericii, ele au ajuns până în zilele noastre. Sfinții
Părinți, Sinoadele ecumenice, slujbele Bisericii au păstrat tot ce ne-a rămas de la Mântuitorul și
așa avem în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, izvorul sigur al credinței și al cunoștințelor
noastre, despre cum să trăim pe pământ și despre cum să fim siguri că vom dobândi și viața de
veci, în Împărăția cerurilor.
Lumea Vechiului Testament trăia sub blestem și sub păcat (Fac. 3, 16-24). De aceea și
cunoștințele oamenilor acelor vremuri, despre Dumnezeu și despre lume, erau limitate și incerte.
Cel născut în Betleem, Fiul lui Dumnezeu, a fost trimis de Sus să clarifice și să dezlege și această
robie a blestemului și a păcatului strămoșesc, pentru care Adam și Eva au fost izgoniți din Rai,
iar păcatul lor a fost moștenit de toți urmașii lor (Rom. 5, 12). Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în
trup pământean, ca al nostru, s-a micșorat pe Sine și a luat chip de rob, făcându-se asemenea
oamenilor (Filipeni, 2, 7), întru toate asemănător nouă afară de păcat, pentru ca, om ca noi fiind,
să ne răscumpere prin jertfa Sa de păcatul cel vechi, să ne scoată de sub blestem, să ne împace cu
Dumnezeu și să ne dea din nou dreptul la viață veșnică (Rom. 5, 18). Odată cu aceasta, omului
Noului Testament i s-a dat posibilitatea să se schimbe și să își înnoiască mintea, deschizându-i
calea cunoașterii (Rom. 12, 2). Astfel, omul răscumpărat de Hristos a devenit o făptură nouă:
Cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi. ( II Cor. 5, 17).
Nu vom putea măsura niciodată și nu vom putea niciodată cuprinde în întregime, cu
mintea noastră, dimensiunile acestui eveniment extraordinar al pogorârii lui Dumnezeu printre
oameni, ca Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dar înțelegem totuși, și acest lucru e foarte mult,
că numai așa era posibilă pătrunderea noastră dincolo de limitele pe care ni le impune condiția de
făpturi pământești. Numai așa se putea deschide ochiului credinței noastre, fără portițe deschise
îndoielilor, cunoașterea celor de dincolo de pragul lumii acesteia, fără de care ne-am fi simțit în
vecii vecilor neîmpliniți. Înțelegem că Dumnezeu ne-a făcut o favoare peste așteptările noastre.
Când nu mai puteam merge noi spre El, din pricina întunericului păcatului, a venit El la noi, ca o
mare și limpezitoare lumină. Ne-a iubit cu iubirea cea dintâi, din vremurile de demult ale
Genezei.
Ne-a restaurat în demnitatea de fii ai Săi, din care căzusem, și ne-a învățat că suntem frați
între noi și că trebuie să ne iubim. Aceasta este dezlegarea tainei celei din veac ascunse, pe care
Dumnezeu a pregătit-o și ne-a descoperit-o prin nașterea de la Betleem.
Ea s-a descoperit atunci, în Betleemul Iudeei pe vremea regelui Irod, dar se descoperă
mereu, an de an ca și atunci, în Betleemul sufletelor noastre, reînnoindu-se încredințarea că prin
Cel năascut și prin Evanghelia Sa, ne vine și nouă, aici și acum, lumina cunoștinței și că suntem
primiți din nou, ca fiul risipitor, la curțile Tatălui nostru. De aceea sărbătoarea Nașterii Domnului
e celebrată cu bucurie. Întâlnim în aceste zile, cu acest prilej, în inimile noastre, pe de o parte
sentimente de gingășie față de Prunc, Căruia îi cântăm delicate colinzi, iar pe de altă parte
sentimente de sfială plină de încărcătură gravă, pentru că știm și vedem că prin ochii Sfântului
Copil ne privește Fiul lui Dumnezeu din veșnicia Sa, de dincolo de gând și de cuvânt.
La Nașterea Mântuitorului, cetele îngerești vesteau: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu
și pe pământ pace, între oameni bunăvoire (luca 2, 14). Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu către
oameni a fost poruncă, urare, îndemn de pace: Gândurile pe care le am cu privire la voi, zice
Domnul, sunt gânduri de pace și nu de nenorocire (Ieremia, 24, 11). Profetul Isaia și alți profeți
visau o vreme în care săbiile să fie prefăcute în seceri și lăncile în fiare de plug (Isaia 2, 4; Osea
2, 20; Zaharia, 9, 10). Sfântul Pavel mereu spunea că Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace (I
Cor. 7, 15), iar salutul Mântuitorului era totdeauna Pace vouă. și totuși, în lumea de azi, poate
mai mult decât oricând în istorie, crește de la o zi la alta pericolul războiului.
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În loc să se cheltuiască produsul muncii oamenilor pe înlăturarea sărăciei, a foametei, a
lipsei de locuințe de care suferă încă milioane de oameni, sume imense de bani se cheltuiesc
pentru a se înmulți și a se perfecționa mijloacele de ucidere. E o mare nechibzuință. Cei
responsabili de soarta omenirii trebuie îndemnați să revină la rațiune, la cumințenie, pentru ca să
ne eliberăm de coșmarul care pune din ce în ce mai mult stăpânire pe gândurile și destinele
noastre.
Oamenii de pretutindeni vor pace. Viața este un bun sfânt, un dar dat oamenilor de
Dumnezeu. Noi toți mărturisim în Simbolul Credinței că Duhul Sfânt e Domnul de viață
făcătorul, și Psalmistul spune că Domnul este izvorul vieții (Ps. 36, 9). Nu avem dreptul să luăm
ceea ce nu am făcut noi. Nimeni nu e îndreptățit să ucidă. Nici asupra propriei lui vieți nu are
dreptul nimeni să atenteze, căci nu și-a dat-o el. Iisus Hristos Cel născut în peștera din Betleem a
spus că El a venit din Cer pentru oameni, pentru ca lumea viață să aibă și din belșug să aibă
(Ioan 10, 10), să se poată bucura oamenii de munca lor, să nu tremure copiii pentru viața
părinților, părinții pentru viața copiilor, fratele pentru viața fratelui.
Iată de ce e mare minunea Nașterii! Ea oferă soluția tuturor întrebărilor, așteptărilor,
tainelor închipuite de om de la începutul lumii, ea ne aduce pe Dumnezeu în noi și pe noi la
Dumnezeu, liberi să fim să Îl primim, și astfel să ne întoarcem acolo unde ne este locul!
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2 Popescu, Teodor, 1997, Meditații teologice, Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor,
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CRĂCIUN FERICIT!

Prof. Cucuteanu Doina și Mirela Crăciunescu
Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
Este cunoscut faptul că în apropierea sărbătorilor, creștinii își urează unii altora Sărbători
fericite, Crăciun Fericit. Dar cum se dobândește fericirea, ne întrebăm și ce poate genera fericirea
ființei noastre, de Crăciun mai ales, și-n toată vremea? Fericirea cea mai adevărată a avut-o omul
în rai, a avut-o și a pierdut-o prin neascultare. Singur omul nu a reușit să regăsescă fericirea. Cel
care ne redă fericirea este chiar Fiul lui Dumnezeu Domnul Iisus Hristor care S-a întrupat de la
Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om. Depinde de noi dacă o vom păstra și o vom
statornici în viața noastră prin credință, ascultare de Dumnezeu și fapte bune. Din păcate omul de
astăzi caută fericirea acesta pământească, întemeiată pe patimile cele trupești, pe dorința
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nestăvilită de consum. Mai toți oamenii caută fericirea în mese bogate, în băuturi rafinate, în
agoniseala de bunuri materiale, în petreceri și distracții de tot felul, iar în cele din urmă vor
cunoaște, cu durere, dezamăgirea.. Acesta pentru că o astfel de stare fericită care se zidește pe
lucrări vremelnice, este vremelnică și ea, precum bunurile vremelnice pe care este întemeiată.
Fericirea cea veșnică este dăruită nouă de Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar la care
trebuie să lucrăm pentru a dobândi. În predica de pe munte, Mântuitorul ne predică cele 9
Fericiri, pe care dacă le vom păși, vom afla viața veșnică, și nici una din ele nu fericește goana
nesățioasă după cele pământești. Fericirea vine din cer, dar se câștigă aici pe pământ, lucrând
faptele credinței, ale smereniei și ale iubirii aproapelui. Nouă ni se cuvine de a lua aminte la cei
ce se află în suferință, la cei ce se află singuri, la cei aflați în necazuri, supărări în griji și nevoi și
să ne oferim ajutorul după puterea noastră, având în suflet ca piatră de hotar, cuvintele Celui ce
pentru noi S-a născut: Întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai Mei prea mici, Mie Mi-ați
făcut (Matei XXV, 40).
La prăznuirea Nașterii Domnului îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea credința și
înțelepciunea magilor și dorința de a viețui astfel încât Hristos Domnul să Se nască și în inimile
noastre, revărsând și peste noi darurile Sale cele bogate.

Proiect tematic
” Bucuria sărbătorilor de iarnă!”
Prof. Glonț Ramona,
Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Rm. Vâlcea

Argument
Obiceiurile, datinile şi tradiţiile populare au venit din veac, cele
mai multe transmise prin viu grai, din generaţie în generaţie. De aceea,
frumuseţea lor trebuie cunoscută, simţită, preţuită şi de generatiile
noastre de elevi, iar această sarcină revine într-o mare măsură, şcolii şi
dascălilor. Sufletul copilului aşteaptă să fie modelat, iar cei implicaţi în
educaţie au obligaţia de a transmite moştenirea pe care ne-au lăsat-o
înaintaşii.
In ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur,
să-şi dezvolte stări afective pozitive, să manifeste prietenie, armonie, ne29

am propus să lărgim sfera noastră de prietenie prin încheierea unui
proiect educaţional între preşcolarii din mediul rural si cei din mediul
urban. Astfel, în cadrul acestui parteneriat dorim să facem cunoscute cât
mai multe lucruri despre noi şi copii, să legăm prietenii, să facem schimb
de experienţă şi de idei.
Implicarea în acest proiect le dă ocazia copiilor să-şi consolideze
unele cunoştinţe despre Sărbătorile de iarnă, despre tradiţiile şi
obiceiurile româneşti pe care le ştim de la strămoşii noştri, din dorinţa de
a păstra vie frumuseţea şi prospeţimea lor.
OBIECTIVE CADRU :
-Dezvoltarea capacitǎţii de cunoaştere şi înţelegere a datinilor şi
obiceiurilor de iarnǎ, precum şi stimularea curiozitǎţii faţǎ de acestea ;
-Cultivarea şi educarea sentimentelor de dragoste şi respect faţǎ de
sǎrbǎtorile religioase .
OBIECTIVE DE REFERINŢǍ:
-sǎ descrie şi sǎ identifice elemente religioase specifice ţǎrii;
-sǎ cunoascǎ semnificaţia şi importanţa sǎrbǎtorii de Crǎciun ;
-sǎ audieze cu atenţie un text, sǎ reţinǎ ideile acestuia şi sǎ demonstreze
cǎ l-a înţeles ;
-sǎ utilizeze instrumentele de scris, stǎpânind deprinderile motrice
elementare necesare folosirii acestora ;
-sǎ plaseze în mod adecvat un numǎr sau o cifrǎ, între 1 şi 8, în interiorul
şirului crescǎtor sau descrescǎtor de numere;
-sǎ exprime impresiile şi trǎirile proprii prin activitǎţi artistico-plastice,
practice şi muzicale;
-sǎ efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din naturǎ şi sintetice;
-sǎ se raporteze la mediul înconjurǎtor, contribuind la îmbogǎţirea
acestuia prin lucrǎrile personale;
-sǎ trǎiascǎ în relaţiile cu cei din jur stǎri afective pozitive, sǎ manifeste
prietenie, toleranţǎ şi armonie.
METODE :observaţia,
conversaţia,
demonstraţia,
exerciţiul,
problematizarea, povestirea, descoperirea, brainstorming, munca în
echipǎ.
INVENTAR DE RESURSE:
MATERIALE : planşe, jetoane, cǎrţi, ilustraţii pentru poveşti şi poezii,
imagini de colorat de pe Internet, casete audio, CD-uri,carioci, creioane
colorate, hârtie glasatǎ, materiale din naturǎ, lipici, fişe de lucru,
materiale didactice matematice, jocuri de masǎ, tablǎ magneticǎ.
UMANE : copii, educatoare, pǎrinţi şi bunici, preot.
DE TIMP : 2 sǎptǎmâni.
INVENTAR DE PROBLEME
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Ce stim?
Iarna este frig, ninge şi
ne îmbrăcăm mai gros.
Iarna primim cadouri
de la Moş Crăciun.
Iarna
împodobim
bradul şi ne pregătim
casa de sărbătoare.
Copiii merg la colindat
din casă în casă.
Zilele sunt mai scurte
şi nopţile mai lungi.
Moş Crăciun locuieşte
la Polul Nord.
La Polul Nord e frig tot
timpul.

Ce nu stim si vrem sa
aflam?
De ce ninge?
Cine
este
Moş
Crăciun?
De ce bradul rămâne
verde şi iarna?
Care sunt lunile de
iarnă?
De ce a fost nevoie să
se nască Isus?
Ce daruri a primit la
naştere şi de la cine?
Ce
sărbătorim
în
noaptea de Revelion?

INVENTAR DE ACTIVITĂȚI
1. Domeniul stiință
-Observare:”Bradul împodobit”
-Lectură după imagini:”În jurul lui Moş Crăciun”
2.Domeniul limbă și comunicare
--Povestire după un şir de ilustraţii:”Poveste de Crăciun”
-Memorizare:”Uite,vine Moş Crăciun”de O. Cazimir
-joc didactic” A, al , ale cui?”
-povestire” Fetița cu chibrituri”
3. Domeniul stiință
-“Câte globuri sunt în brad?”-verificarea număratului în limitele 1-8exerciţii cu material individual
-“A câta steluţă lipseşte?”-joc exerciţiu
-” Săculețul cu surprize”-joc didactic
4.Domeniul om și societate
-Lectura educatoarei:”Legenda bradului de Crăciun”
-joc didactic ” Asa da, așa nu”
5.Domeniul estetic și creativ
-Cântece:”Moş Crăciun cu plete dalbe”,
-Pictură:”Bradul împodobit”
-Audiție Colinde
-modelaj Globulețe
6..Domeniul psihomotric
-Consolidarea pasului de horă cu bătaie pe un picior. Dans popular:”Hora
la români”
-Verificarea şi consolidarea elementelor de gimnastică ritmică.
-Dans cu temă:”Dansul crăciuneilor”
7.Activitate practică
-“Podoabe pentru pomul de Crăciun”-confecţionare
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- Felicitare pentru Mos Crăciun-activitate desfășurată împreună cu
părinții.
JOCURI LIBER ALESE
Bibliotecă (Alfabetizare)
-“Steluţe pentru pomul de Crăciun”-linia frântă-elemente de limbaj scris
“Globuri colorate”-linia curbă închisă- elemente de limbaj scris
“Aşa-i datina la noi”-citire de imagini cu colindători
-Răsfoim cărţi şi reviste cu imaginea lui Moş Crăciun
Artă
-“Bradul împodobit”-modelaj,desen decorativ
-“Brăduţi ninşi”-pictură pe conuri de brad
-“Clopoţei”-confecţionare din pahare
-“La colindat”-desen din imaginaţie
-“În noaptea de Crăciun”-colaj-lucrare colectivă
-“Ghirlande colorate”- din floricele de porumb
Construcţii
-Case de colindători
-Sania lui Moş Crăciun
-Castelul lui Moş Crăciun
-Orăşelul copiilor
Joc de rol/bucătărie
-De-a gospodinele
-De-a colindatul
-De-a magazinul cu jucării
-De-a serbarea
-De-a musafirii-aranjarea unei mese festive
-Bucătărie- “Covrigei şi prăjituri pentru colindători”
Ştiinţă
-De ce bradul este mereu verde?
-Costumul popular românesc-îmbrăcăminte de sărbătoare
-Crenguţe de brad,de molid ,de pin-observare spontană
-Cum sărbătoresc Crăciunul alte popoare?
Nisip şi apă
-Părtie pentru sania lui Moş Crăciun
- Casa spiriduşilor
Joc de masă(Matematică/jucării manipulative)
-Brăduţi ,sorcove -din beţişoare şi mozaic
-Sortează podoabele după...
-Perspicacitate-Colorează-l pe Moş Crăciun după legendă
-Completează ce lipseşte
Jocuri recreative
-Repetarea “Pluguşorului”şi a “Sorcovei”
-Repetarea “Dansului îngeraşilor”
-Repetarea colindelor învăţate
-Serbare:”Bine-ai venit,Moş Crăciun!”.
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MOȘ CRĂCIUN DE LA CIOBANUL HAIN
LA IDOLUL OCCIDENTAL AL COPIILOR
PROFESOR: DUMITRESCU STELIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MÎRZĂNEȘTI,
COMUNA MÎRZĂNEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN
Până să ajungă moşul bucălat tras de reni, bătrânul Crăciun a fost pe rând ciobanul care
nu o lăsa pe Fecioara Maria să nască în staulul lui, Moş Nicolae cu influenţe ruseşti şi băutorul
înrăit care speria copiii.
Legendarul Moş Crăciun a apărut cu mult timp înaintea Naşterii lui Iisus Hristos, cultul
lui fiind mult mai vechi decât cel al zeului Mithra, luat de romani de la perşi şi introdus şi în
Dacia, în perioada romanizării. Crăciun este o făptură sacră, simbolizând timpul creaţiei, numele
lui însemnând în latină- naşterea, în slavă- sărbătoarea solstiţiului de iarnă, iar în albanezăbuturugă.
În cultura laică, Crăciun nu deţine puteri miraculoase, ci este un om bătrân, care se ocupa
cu creşterea vitelor, fiind vecin cu fratele său mai mic, Moş Ajun. Crăciun s-a născut înaintea
tuturor sfinţilor şi este mai mare peste toţi ciobanii din satul în care s-a născut Hristos.
Crăciuneasa a moşit-o pe Fecioara Maria.
Este un om înstărit, cu case mari şi multe grajduri, alături de pământuri întinse pentru
cultivat şi pentru păscut vitele. Mitul arhaic al acestui cioban bătrân s-a transformat la creştini în
mitul unui cioban hain care nu voia s-o primească pe Fecioara Maria să nască într-unul din
staulele sale. Soţia sa, Baba Iova, cunoscută şi sub numele de Crăciuneasa, în lipsa soţului ei,
care era plecat cu douăsprezece care la moară, o lasă pe Maica Domnului să nască în casa ei.
Drept mulţumire, Fecioara Maria le ajută pe cele două fete ale lui Crăciun: celei şchioape i-a pus
un picior de aur, iar celei oarbe- alţi ochi pentru a putea vedea. Când Crăciun se întoarce acasă, o
pedepseşte însă pe soţia sa, pentru că a adăpostit-o pe Maica Domnului, tăindu-i mâinile de la
cot. Numai că Fecioara Maria i le pune la loc ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Când bătrânul Crăciun află că cel care s-a născut în grajdul sau este chiar Iisus Hristos,
fiul lui Dumnezeu, merge şi-i cere iertare soţiei, după care se duce în staul şi se închina Fecioarei
Maria şi lui Iisus Hristos, pe care îl recunoşte drept fiul lui Dumnezeu. De bucurie, Crăciun a dat
o petrecere la care au poftit şi slugile şi a împărţit Fecioarei Maria şi pruncului daruri ciobăneşti:
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lapte, urdă şi brânză, de unde s-a născut tradiţia darurilor de Crăciun. Obiceiul se suprapune
momentului oferirii darurilor de către cei trei regi magi noului Mesia.
Se spune că Fecioara Maria l-a născut pe Iisus în unul dintre grajdurile celui pe care îl cunoaştem
astăzi drept Moş Crăciun.
O altă legendă din care s-a născut povestea lui Moş Crăciun circula în Scandinavia.
Vikingii aveau un zeu numit Ordin, care călătorea iarna pe un cal cu opt picioare, pentru a
împărţi cadouri. În lumea păgână, Odin este considerat străbunicul lui Santa Claus, Moşul
occidental. Odată cu răspândirea creştinismului, multe dintre aceste legende păgâne s-au pierdut.
Cel care stă la baza naşterii lui Moş Crăciun este Sfântul Nicolae, patronul spiritual al
Rusiei şi al Greciei, care-i protejază pe marinari, judecători, brutari şi pe săraci.
Precursorul lui Moş Crăciun a fost Moş Nicolae, patronul spiritual al Rusiei.
Legenda Sfântului Nicolae a fost dusă în America de Cristofor Columb și de oamenii săi,
în 1492. În timpul Reformei religioase, din secolul al XVI-lea, unii protestanţi nu l-au dorit pe
Sfântul Nicolae, pentru că numele lui era legat de biserica catolică. De aceea, fiecare ţară sau
regiune şi-a găsit propriul împărţitor de daruri: Franţa pe Peter Noel sau Petit, Marea Britanie pe
Santa Claus, Germania pe Kriss Kringle, iar ţara noastră pe Moş Crăciun…
Imaginea moşului de astăzi a apărut în SUA unde, în 1823, fiul reverendului Clement
Clarke Moore a semnat poezia „O vizită a Sfântului Nicolae”. Desenul care o însoţea trebuia să-l
reprezinte într-un costum cărămiziu, însă dificultăţile de tipărire au făcut ca în varianta
imprimată, costumul moşului să apară roşu. Această eroare tehnică l-a transformat pe Sfântul
Nicolae într-un personaj mai profan, care renunţă la toiag. Acest personaj compozit, numit Santa
Claus – o deformare a numelui olandez al Sfântului Nicolae – este un moş cu obraji bucălaţi şi
aprinşi de ger, cu o barbă albă, care soseşte la casele copiilor într-o sanie trasă de reni şi coboară
prin coş pentru a pune jucării sub brad.
Peste 40 de an, Thomas Nast, unul din celebrii ilustratori americani ai vremii, impune
figura bine cunoscută: un bătrân rotofei, cu barbă albă, cu costum roşu, tivit cu alb, bonetă roşie
îmblănită, cu lulea în gură şi cu un sac plin de jucării, pe scurt, imaginea pe care imigrantul
german, a păstrat-o despre Pelze Nicol din copilăria sa. În anii următori, revista ”Harper s
Weekley”, în numerele de Crăciun, a publicat imaginea moşului, îmbunătăţită de la an la an,
până în 1886, când Nast e concediat. Preşedintele SUA, Theodore Roosevelit, admirator al
desenelor lui, i-a oferit acestuia un post de consul în Ecuador.
Haddon Sundblom a creat o imagine îmbunătăţită a lui Moş Crăciun, care nu mai are
lulea, în schimb, mantia lui roşie e prinsă cu o curea lată. Personajul creat, care îl are drept model
pe cel mai bun prieten al său – un vânzător pensionar- a apărut, între 1931 şi 1966, în 40 de
variante, raspândinde-se în toată lumea pe ambalajele de Coca-Cola sau pe reclamele de băuturi.
Contribuţia decisivă la crearea Moş Crăciunului modern pare a fi adusă de John Tenniel,
caricaturist la revista satirică engleza” Punch”, care l-a imaginat pe Old Christmas ca pe un
bătrân cu obraji roşii, barbă albă şi lungă, palton tivit cu blană şi cu o cunună de stejar pe cap.
Desenele unui american au apărut pe ambalajele de Coca-Cola din întreaga lume
În Europa Occidentală, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, Moş Crăciun era perceput ca
un personaj fioros, care ameninţa copiii. În Anglia, era numit Old Christmas, un ins cu barbă şi
pelerină lungă, închipuit ca un băutor înrăit, care participa la chefuri monstruoase. Într-un muzeu
din Londra se mai păstrează şi azi un desen din acea perioadă, în care copiii se ascund în spatele
părinţilor, când un bătrân cu glugă şi pelerină şi cu un sac în spinare intră pe uşă.
Moş Crăciun era însoţit de un personaj înspăimântător-mâncător de copii, şi pentru a
menţine atmosfera de groază, în perioada Crăciunului, în Marea Britanie, toate librăriile erau
34

invadate de cărţi despre fantome. Cel care s-a abătut de la tradiţie a fost marele scriitor englez
Charles Dickens (1812-1870). În nuvela „A Christmas Carol” (Poveste de Crăciun), bine primită
de public şi apreciată de critici, a modernizat Crăciunul, introducându- l ca pe o sărbătoare
populară.
Transformarea lui Moş Crăciun într-un bătrânel vesel cu barbă, ce nu înfricoşează, cu
căciulă şi haină roşie, având bordura albă, cu ochii jucăuşi, binevoitor şi generos, s-ar datora
factorului comercial, acest personaj fiind o adevărată binecuvântare pentru industriaşi şi
comercianţi.
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI LEGATE DE SĂRBĂTORILE
IERNII ÎN SATUL SĂLCUD
Profesor: Podar Claudia
Școala Gimnazială Iernut
Loc. Iernut, Jud. Mureș
Din vis, din fir de poveste, din adâncimi de timp, din fulgii de zăpadă, din beteala de pe
cetina de brad, din seara de colindă, din amintirea ce picură în potirul inimii, din calendarul ce cu
pas egal măsoară timpul……a coborât Crăciunul.
Speranța mântuirii a luminat ieslea minunată și Dumnezeu Prunc ne-a asigurat împăcarea
cu Dumnezeu Tatăl. Au crezut și magii și păstorii căci steaua și îngerii au adeverit Întruparea
Cuvântului. Iisus s-a născut în iesle, dar a primit daruri de la împărați: aur, smirnă și tămâie.
Deci, chiar de la naștere, Iisus a fost recunoscut ca mare împărat al mântuirii și al iubirii.
Iisus s-a născut sărac, dar nimeni nu a reușit vreodată să-L întreacă în bogăție. Isus este, a
fost și rămâne împăratul lumii peste veacuri, prin cuvântul său care dăinuie și va dăinui în
nemurire.
Satul românesc şi-a arătat mereu frumuseţea şi bogăţia spirituală, prin vechile tradiţii
populare, cu ajutorul cărora marile sărbători ale creştinătăţii au fost împământenite în realităţile
fiecărei comunităţi în parte. Ardealul încă păstrează obiceiuri de Crăciun ce ne trimit în trecut, la
strămoşi, la cei care şi-au plămădit fiinţa lor creştină pe temelia tradiţiei apostolice.
Între dealurile Ardealului ce poartă cușme de zăpadă, în partea sud – vestică a județului
Mureș, la punctul de interferență dintre Câmpia Transilvaniei și Podișul Târnavelor se află un sat
de oameni harnici, mândri și gospodari. Acest sat se numește Sălcud și este parte componentă a
orașului Iernut.
Printre obiceiurile tradiționale, cele ale sărbătorilor de iarnă ocupă un loc deosebit. Este
perioada Crăciunului, a Anului Nou și a Bobotezei.
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Sărbătoarea Crăciunului reprezintă un imens prilej de bucurie, este o sărbătoare minunată
mai ales la sate unde se respectă tradițiile străvechi. Peisajul de iarna este emoționant: căsuțele
sunt luminate, prin geamuri licăresc lumânări și globuri colorate, iar mesele sunt pline de
bunătăți tradiționale: cârnați, sarmale, colaci, cozonaci.
În feerica seară de Crăciun sunt emoționante colindele care vestesc nașterea lui Isus cel
trimis de Dumnezeu să mântuiască oamenii de păcate, ură, invidie. Cei care încep colindatul sunt
copiii până la vârsta de 10 -12 ani. În seara de Ajun se adună grupuri de 3 – 4 copii, fiecare cu
câte o straiță (traistă), țesută la război, și pornesc pe ulițele satului. Copiii merg cu colindul din
casa în casă, înfruntă gerul, zăpada, cântă cu veselie, cu însuflețire chiar dacă au năsucurile
înghețate și primesc cu bucurie daruri: colaci, nuci, mere, napolitane, eugenii, biscuiți și mai nou,
bani. Colindele vechi sunt cântate și azi de copii, deși unele au fost înlocuite cu altele mai noi:
1. „Colindiță cu codiță
Țâpă-ți ochii la poliță
De vezi coaste și cârnați
Nouă de-alea să ne dați.
Că de-aseară-s tot pe-afară,
Cu străițuca subsuară
Și toți câinii m-o lătrat
Și nimic n-am căpătat”
2.

„Câte flori sunt pe pământ
Toate merg la jurământ
Numai floarea – soarelui
Șade-n ușa Raiului
Și-l așteaptă pe Hristos
Ca pe-un trandafir frumos.”
La sfârșitul colindei se spune următoarea urare: „Rămâi gazdă sănătoasă, / Cu colinda cea
frumoasă / Și la anul când venim / Sănătoși să vă găsim!”.
Tinerii, fete și băieți, între 15 -20 de ani, grupați câte 10 – 12 sau chiar mai mulți,
pornesc mai târziu colindatul. Aceștia merg cu colinda doar la casele celor din grup, sau la
neamurile mai apropiate, colindând până dimineața. Se colindă afară, după care sunt poftiți în
casă unde sunt serviți cu băutură (țuică de prune, vin cald cu scorțișoară), cu mâncare, cozonac și
prăjitură.
Pentru a începe colinda un băiat din grup cere voie gazdei:
„Am coborât pe-o coastă
Direct la dumneavoastră
C-o întrebare să-ntrebăm:
Voie îi să colindăm?”
Una dintre colindele cele mai vechi și una dintre cele mai colindate este următoarea:
„Mai demult în vremea aceea,
În frumoasa Galileea,
O fecioară viețuia
Ce Maria se chema.
Nazaret era orașul
Unde ea-și avea sălașul.
Într-o zi Maria sta
36

Singură și se ruga.
Când deodată ce văzu?
Casa toată se umplu
De-o lumină lucitoare
Ca lumina cea de soare.
Îngerul Gavril în vis
Sfintei fecioare i-a zis:
Nu te-nspăimânta, Maria,
Că vei naște pe Mesia.
Tu din pântecele tale,
O să naști un Domn Prea Mare.
Tu din pântecele tău,
O să-L naști pe Dumnezeu.
Și din trupul Tău cel Sfânt
Ai să-l naști pe Domnul Sfânt.
Bucurie aducând
La tot omul pe pământ.
Lumea să o cucerească
Pe noi să ne mântuiască.”
Un alt obicei care se practică (din păcate din ce în ce mai puțin) este mersul cu steaua.
Steaua este confecționată dintr-o sită veche, pe care se aplică colțurile stelei, este învelită în
hârtie de diverse culori și este însoțită de un clopoțel.
Grupul de colindători se adresează gazdei cu întrebarea: „Primiți cu steaua?”. Dacă
răspunsul este afirmativ, colindătorii intonează o anumită melodie, însoțită de diferite texte, iar
cel care are steaua o va întoarce în funcție de versurile colindei. La sfârșit ei sunt răsplătiți cu
bani.
Un alt obicei pe cale de dispariție, practicat în ajunul Anului Nou, este acela al furatului
ușilor de la intrarea în curte. Ușile, smulse din balamale, sunt aruncate în diverse locuri, mai
aproape sau mai departe de casă. Semnificația acestui obicei este că se dorește intrarea Anului
Nou în curtea cetățeanului respectiv fără nici o opreliște.
Boboteaza, o altă sărbătoare a iernii, este așteptată de credincioși deoarece preotul
urmează să treacă pe la casele lor spre a boteza întreaga gospodărie. La Sălcud, botezul ține trei
zile (3-5 ianuarie). În semn de respect față de preot, acestuia i se deschide întotdeauna ușa de la
intrarea în curte, iar înainte de intrarea în casă, ușa de la casă. Mâncarea specifică bobotezei o
constituie „răcile” (piftia).
Amintirile sărbătorilor de Crăciun din copilărie ne întristează uneori pentru că realizăm
că nu putem da timpul înapoi, dar e minunat să primim în casele noastre cu lacrimi de emoție în
ochi pe copiii și nepoții noștri care ne urează tot ce e mai frumos și ne încălzesc sufletele cu
veselia și tinerețea lor.
Așadar, așa e la noi de Crăciun. E ziua la care omul visează tot anul, e ziua în care se
împart zâmbete fără vreun motiv anume, nu pentru că trebuie, ci pentru că sufletele noastre
zâmbesc mai ales că își reamintesc cum e să fii copil, și nu în ultimul rând pentru că definiția
Crăciunului se rezumă la un singur cuvânt: iubire.
Bibliografie
Andreica Gheorghe – autor, 2012, Monografia Localității Sălcud, Județul Mureș,
Editura Nico, Târgu Mureș
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ADAPTAREA COMPORTAMENTULUI ELEVILOR LA SPECIFICUL
OREI DE RELIGIE
Redactat de profesor Viorica Greab, CSEI Nr.2 Bistrița
Conform lui Jean Piaget, ilustrul pedagog al secolului al XX-lea, orice tip de activitate
pentru a putea fi interiorizată, necesită acomodarea marcată de regulă, prin observarea mediului
și a acțiunilor lui specifice, asimilarea ce presupune ajustarea particularităților individuale la
necesitățile mediului și adaptarea ce presupune adoptarea acelor strategii prin care se poate plia
la mediu Implicarea elevilor la timpul de predare al Religiei se va manifesta prin interacțiunile
realizate, prin răspunsuri la întrebări, prin rezolvarea sarcinilor propuse.
În cadrul timpului de învățare și a celui recreativ, profesorul de Religie va trebui să
asigure diferențierea demersurilor educaționale, funcție de posibilitățile de adaptare a elevilor la
sarcinile propuse, ținând cont de mai multe aspecte, în această abordare, precum nivelul
preponderent de dezvoltare a unui anumit tip de inteligență: comunicativă, logico-matematică,
kinestezică, artistico-plastică, naturalistă, intrapersonală, interpersonală și să valorifice timpul
didactic stimulând elevii să-și dezvolte potențialul în acest sens. De asemenea, profesorul va
trebui să țină cont de adaptarea conținuturile la nivelul de comprehensiune al elevilor, la cel de
dezvoltare psiho-intelectuală și somatică, la particularitățile de vârstă și individuale ale acestora,
pentru ca sarcinile propuse spre rezolvare să fie viabile.
Atitudine calmă, liniștită ca urmare a stimulării interesului elevilor pentru ora de
religie-specifică timpului de predare, a celui cultic sau de reflecție- Creșterea interesului pentru
învățare la această disciplină, va putea fi realizată doar prin abordarea celor mai interesante
tehnici de sugestie și utilizare corectă a acestor timpi pentru a

fi cu adevărat, în beneficiul

elevilor.
Profesorul este răspunzător de crearea unei atmosfere calme, propice pentru timpul de
reflecție și cel cultic, va utiliza un arsenal de mijloace non-verbale: contactul vizual, postura
îndreptată spre elevi, expresie facială pozitivă, tonul vocii scăzut etc. Ca metode este interesant
compozitul dintre metodele clasice: observația, conversația, exercițiul cu cele noi: observația
dirijată, experimentul, conversația euristică, problematizarea. Important este ca prin tipurile de
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activități să domine interogațiile și rezultanta să fie cea de recunoștere a greșelilor și de emitere a
modalităților de redresare comportamentală.
Conștiinciozitate la timpul cultic, generată de o bună relație între cadru didactic și
elev: În această diadă, este foarte important să existe o relație bazată pe iubire și mai ales, pe
respect reciproc. Aceasta presupune de cele mai multe ori un proces sinuos, care de regulă,
necesită o perioadă mai îndelungată și se stabilește în timp. Timpului cultic trebuie acordată o
atenție deosebită, deoarece duce, în timp la formarea de atitudini, de valori.
Pentru a atinge acest nivel trebuie să fie o bună relație între profesor și elev. Există, din
păcate, uneori între profesor și elevi, o relație fie de laisser-faire care se bazează pe o atitudine de
ignorare a unor comportamente, de lipsă de implicare sau de interes atât pentru obiectul predat
cât și pentru cunoștințele elevilor sau de autocrație, bazată pe autoritate, pe o exigență foarte
mare, fapt ce duce la îndepărtarea de obiectivele acestei discipline și de modelul propus de
religie: acela de a fi înțelegători, blânzi și mai puțin justițiari la greșelile elevilor. O relație de tip
democratic, în care fiecare elev are dreptul să-și exprime opinia, pe care să o și argumenteze este
întotdeauna, de preferat și va duce la acea apropiere de elevi care va crea cadrul propice de
organizare a secvențelor de învățare.
Adaptarea comportamentului la specificul fiecărui tip de timp didactic folosit în cadrul
orei de Religie- Elevii vor trebui să țină mereu cont de alternanța timpilor de învățare, cultic, de
creare, reflexiv și recreativ. Funcție de acestă varietate, vor tebui să facă față sarcinilor de
producer de mesaje orale sau scrise, de selectare a ideilor, de generalizare și abstractizare, de
exprimare a opiniei și de a argumentare a acesteia. De talentul profesorului de a active prin
metode diverse elevii, depinde felul cum se vor manifesta mai târziu. Comportamentul elevilor
este unul dintre cei mai importanţi factori care influenţează desfăşurarea orei de religie. În
funcţie de acesta, profesorul îşi poate atinge sau nu scopul propus pentru lecţia respectivă. În
cadrul orei de Religie, unde timpul didactic se prezintă sub forme variate care necesită implicare
maximă din partea tuturor participanţilor la actul didactic, adaptarea comportamentului elevilor
la

fiecare element în parte, este de o importanţă covârşitoare pentru aceştia din perspectiva

învățării experiențiale specifică timpului cultic şi, mai ales, al timpului mântuirii.
Avantajul profesorului de Religie este acela că-l va învăța pe elev să-şi controleze
comportamentul din perspectiva timpului mântuirii, din perspectiva veşniciei. Realizarea acestui
lucru presupune existența unor abilități de natură psiho-pedagogică, pe lângă cele ce țin de
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profesionalism pentru a-și putea proiecta, adapta și redimensiona conținuturile formative și
informative, la nivelul de dezvoltare a elevilor.
Bibliografie:
1. Baddeley, A. 1999, „Memoria umană”, Bucureşti, Editura Teora
2. Ghergut, A. 2005, „Sinteze de Psihopedagogie Specială”, Iaşi, Editura Polirom
3. Miclea M. 1999, „Psihologie Cognitivă”, Iaşi, Editura Polirom
4. Purcea S. 2003, „Ocrotirea şi integrarea copiilor”, Sibiu, Editura Psihomedia

BUCURIA NAȘTERII DOMNULUI ÎN
TRADIȚII ȘI OBICEIURI
Prof. MARICA ELENA, Școala Gimnazială ,,Coresi”, Târgoviște, județul Dâmbovița

Sărbătoarea cea mai importantă a iernii care domină acest anotimp și este așteptată cu
nerăbdare, atât de cei mici cât și de cei mari, este Nașterea Domnului sau Crăciunul. Această
mare sărbătoare reprezintă o încununare a efortului depus de creștini de a posti timp de 40 de
zile, de pe 15 noiembrie până pe 24 decembrie. Această nevoință culminează cu dorința
creștinilor de a se spovedi și a se împărtăși cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos,
pentru a simți cu adevărat cum Fiul lui Dumnezeu intră în cămara sufletului lor, înnoindu-le
viața.
Bucuria Nașterii Domnului înnoiește sufletele creștinilor, determinându-i să fie mai buni
cu semenii lor, mai darnici, mai iubitori și mai toleranți cu cei din jur, răspândind în jurul lor
dragostea și armonia. Drept urmare, să oferim celor din jurul nostru daruri şi semne ale bucuriei.
Să aducem la rândul nostru, bucurie în casele şi în sufletele în care se află tristeţe şi singurătate,
boală şi sărăcie, suferinţă şi înstrăinare.
Tradițiile, care reprezintă o parte esențială a culturii noastre tradiționale, din perioada
acestui mare praznic împărătesc sunt continuate de Anul Nou și se încheie o dată cu cinstirea
Sfântului Ioan Botezătorul.
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Poporul român a știut dintotdeauna să-și plângă necazul sau să-și exprime bucuria într-un
mod autentic, iar multitudinea colindelor, a tradițiilor și obiceiurilor din toate zonele țării noastre
denotă această realitate. Așadar, să reînviem și să păstrăm identitatea poporului nostru românesc
prin reiterarea tradițiilor moștenite din vechime și să fim mai reticenți la toate inovațiile externe
promovate cu mult fast, dar lipsite de spiritualitate.
Din bogăția tradițiilor și obiceiurilor existente amintim: colindele, cântece de stea,
pluguşorul, sorcova, capra, ursul, vasilica, jocuri cu măşti, teatrul popular, dansuri (călușarii) dar
și o seamă de datini, practici, superstiţii, sfaturi, obiceiuri.
În continuare, aș dori să prezint succint tradițiile religioase din perioada Nașterii
Domnului:
 vizita preotului sau a cântărețului bisericesc (în funcție de zona geografică) cu
icoana Nașterii Domnului pe la casele credincioșilor din parohie, vestindu-le
tuturor apropierea acestei mari sărbători;
 colindele care se cântă ne amintesc de Nașterea minunată care a avut loc în
cetatea Betleem, de Fecioara Maria și bătrânul Iosif, de îngerii care au vestit
Nașterea Pruncului Iisus, de păstori și de cei trei magi care au adus daruri vestite,
lui Hristos menite: aur – ca unui Împărat, smirnă – ca unui arhiereu și tămâie – ca
unui Dumnezeu.
 mersul copiilor cu steaua pe la casele creștinilor actualizează steaua care i-a
călăuzit pe cei trei magi sau crai spre locul unde S-a născut noul împărat, Mesia
cel mult așteptat, Răscumpărătorul tuturor oamenilor.
Colindele reprezintă o traspunere a credinței noastre strămoșești, a duhului creștin care se
perpetuează peste veacuri prin vocile tinere ale copiilor dar și ale adulților.
Nu aș putea încheia această prezentare fără amintirea împodobirii bradului, o tradiție
veche de origine germană care este așteptată cu mare emoție și aleasă bucurie de către copii.
Conotațiile religioase sunt numeroase: steaua din vârful bradului amintește de steaua care i-a
călăuzit pe magi, forma triunghiulară a bradului simbolizează Sfânta Treime, culoarea verde
speranța veșnică a omenirii iar bradul în sine, ca și copac peren, iubirea veșnică a lui Dumnezeu.
Bucuria Nașterii Domnului să ne lumineze viețile tururor și să încercăm să fim mai buni,
mai darnici și mai aproape de Dumnezeu.

41

TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE BOBOTEAZĂ

Prof. Mirică Maria, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”, Târgoviște, Dâmbovița

Sărbătoarea Botezului Domnului cuprinde, pe lângă sfinţirea apei, o serie de obiceiuri
populare, printre care spectaculoasa întrecere înot a bărbaţilor pentru a scoate din apă o cruce
aruncată de preot şi cel practicat de fete, care pun busuioc sub pernă pentru a-şi visa alesul.
Botezul Domnului sau Boboteaza din 6 ianuarie, alături de ziua Sfântului Prooroc Ioan
Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, prăznuită în 7 ianuarie, marchează sfârşitul
sărbătorilor de iarnă şi, totodată, al celor dedicate naşterii lui Iisus Hristos.
Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători, atât pentru creştinii ortodocşi, cât şi
pentru cei catolici. La români, ziua de Bobotează cuprinde motive specifice sărbătorilor de
Crăciun. Astfel, în unele zone se colindă, se fac şi se prind farmecele şi descântecele, se află
ursitul, se fac prorociri despre noul an. La Bobotează se sfinţesc toate apele, iar preotul se duce la
o apă unde va arunca o cruce. Mai mulţi bărbaţi se aruncă în apă ca să o aducă înapoi, iar cel care
reuşeşte să ajungă primul la ea primeşte binecuvântarea preotului şi se consideră că va avea
noroc tot anul. În vechime, cel care găsea primul crucea şi o aducea la mal primea şi daruri de la
domnitorul ţării şi era ţinut la mare cinste de către ceilalţi.
Iordănitul femeilor este un alt obicei. În trecut, în satele din nordul ţării, femeile se
adunau în grupuri mari acasă la cineva şi duceau alimente şi băutură. După ce serveau masa, ele
cântau şi jucau toată noaptea. Dimineaţa ieşeau pe stradă şi luau pe sus bărbaţii care apăreau
întâmplator pe drum, îi luau cu forţa la râu, ameninţându-i cu aruncatul în apă. În unele regiuni
avea loc integrarea tinerelor neveste în comunitatea femeilor căsătorite prin udarea cu apă din
fântână sau dintr-un râu.
Se spune că, în noaptea de Bobotează, tinerele fete îşi visează ursitul. Ele îşi leagă pe
inelar un fir roşu de mătase şi o rămurică de busuioc, pe care o pun sub pernă. Fetele care cad pe
gheaţă în ziua de Bobotează pot fi sigure că se vor mărita în acel an, spune tradiţia populară.
De asemenea, potrivit tradiţiei, în ajunul Bobotezei, în casele românilor se pregăteşte o
masă asemănătoare cu cea din Ajunul Crăciunului. Astfel, sub faţa de masă se pune fân sau
otavă, iar pe fiecare colţ al acesteia se pune câte un bulgăre de sare. Apoi, pe masă se aşază 12
feluri de mâncare: colivă, bob fiert, fiertură de prune sau perje afumate, sarmale umplute cu
crupe, borş de "burechiuşe" sau "urechiuşele babei" (fasole albă cu colţunaşi umpluţi cu
ciuperci), borş de peşte, peşte prăjit, plăcinte de post umplute cu tocătură de varză acră, plăcinte
cu mac.
Nimeni nu se atinge de bucate până nu soseşte preotul cu Iordanul sau Chiralesa, pentru a
sfinţi masa. "Chiralesa" provine din neo-greacă şi înseamnă "Doamne, miluieşte!". Exista
credinţa că, strigând "Chiralesa", oamenii capătă putere, toate relele fug şi anul va fi curat până la
Sfântul Andrei (30 noiembrie). După sfinţirea alimentelor, o parte din mâncare se dă animalelor
din gospodărie, pentru a fi fertile şi protejate de boli.
Se crede că, dacă în dimineaţa Ajunului de Bobotează, pomii sunt încărcaţi cu
promoroacă, aceştia vor avea rod bogat. De asemenea, se crede că animalele din grajd vorbesc la
miezul nopţii dinspre ziua de Bobotează despre locurile unde sunt ascunse comorile.
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Tradiţia mai spune că la Bobotează nu se spală rufe. În această zi sunt interzise certurile
în casă şi nu se dă nimic cu împrumut. De Sfântul Ioan Botezatorul (7 ianuarie) există un alt
obicei, numit "Udatul Ionilor", întâlnit mai ales în Transilvania şi Bucovina. În Bucovina, la
porţile tuturor care au acest nume se pune un brad împodobit, iar aceştia dau o petrecere cu
lăutari. Mai mult, în Transilvania cei care au acest nume sunt purtaţi cu mare alai prin sat până la
râu, unde sunt botezaţi sau purificaţi.
Catolicii celebrează pe 6 ianuarie Epifania, care simbolizează anunţarea naşterii lui
Hristos regilor magi, care au venit să-l vadă pe pruncul abia născut, aducându-i daruri, aur,
smirnă şi tămâie. În Franţa, cu această ocazie se serveşte un fel de plăcintă numită "la galette des
rois", care pe vremuri era împărţită în tot atâtea felii câţi comeseni erau, plus una. Felia
suplimentară, denumită "a Bunului Dumnezeu" sau "a Fecioarei", era oferită primului sărac care
apărea în faţa familiei. Un obicei actual constă în ascunderea unei figurine, reprezentând un rege
mag, în interiorul plăcintei, iar cel dintre meseni care va descoperi figurina în porţia sa va fi
regele zilei.
În Belgia şi în Olanda există, de asemenea, tradiţia preparării unui desert cu cremă de
migdale, similar celui pregătit în Franţa. Cel mai tânăr dintre membrii familiei se ascunde sub
masă pentru a alege feliile pentru fiecare, iar cel desemnat regele zilei îşi alege o regină. În
timpul acestei zile, copiii străbat străzile intonând cântecul stelei şi intră în case pentru a primi
mandarine şi bomboane, tradiţie pe cale de dispariţie în Belgia, dar păstrată încă în regiunile de
provincie flamande.
Sărbătoarea Bobotezei în Ţările Române avea tradiţii aparte încă din perioada
domnitorilor Matei Basarab (1632-1654) al Ţării Româneşti şi Vasile Lupu (1634-1653) al
Moldovei. Obiceiuri ca umblatul preoţilor "cu ajunul" pentru binecuvântarea caselor, sfinţirea
Apei celei Mari pe malul unei ape curgătoare, aruncarea crucii în apă pentru a fi recuperată de
copii şi binecuvântarea cailor numără sute de ani în ţara noastră.
Nicolae Iorga scrie că, "de Bobotează, Vodă iese la gârlă, cu tot alaiul". Tabloul
ceremonialului dedicat Botezului Domnului la Curtea Domnească descrie ziua praznicului, când
întreaga familie domnească însoţită de protipendada boierească asistă la slujba săvârşită de
mitropolit: "A doua zi, la slujbă, iată şi doamna lângă soţul ei, iată domniţele şi beizadelele între
lumânările lungi, grele ale Bobotezei. Numai la această sărbătoare se mai văd, în acest timp de
orientalism bănuitor, zăvorât, soţia şi fetele acelui după voia căruia se mişcă orice în ţară.
Începută cu sosirea în rădvane vechi a bătrânilor stareţi, urmând cu această frumoasă petrecere
patriarhală, în care femeilor li se îngăduie să se închine lui Dumnezeu în acelaşi timp şi în acelaşi
loc cu bărbaţii, mântuită, cum vom vedea, cu binecuvântarea cailor, serbarea Bobotezei are un
caracter de albă fericire curată, care lipseşte celorlalte. Călugării merg pe la case cu ajunul, de-a
valma cu preoţii cei mulţi la număr ai oraşului de reşedinţă." Sărbătoarea bisericească devenise
prilej de petrecere pentru oamenii de rând: "Lăutarii ţigani, lăutarii turci chiar, nu lasă auzul să se
odihnească o clipă, nu numai ziua, ci şi în noaptea dinspre Bobotează, şi în aceea a serbării
iarăşi".
Prezent la Curtea lui Matei Basarab cu prilejul acestei sărbători pe la 1650, patriarhul
Macarie al Antiohiei exclama: "Mulţimea şi bucuria gloatelor în Ţara Românească la Bobotează
întrece tot ceea ce ştiu că se petrece la Curţile celor mai mari principi ai creştinătăţii!". Diaconul
Paul de Alep, însoţitorul patriarhului Macarie, descrie sărbătoarea Bobotezei în cetatea
Târgoviştei: "Ceremonia se face aşa: seara, după rugăciunea asupra apei, clericii îşi umplu
ulcioarele şi căldăruşele din ea şi îmbrăcându-se cu felonul iau crucile în mână şi merg mai întâi
la palatul Beiului pe care îl stropesc fiecare la rândul său separat şi primesc de la el un frumos
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dar. Apoi merg la Mitropolitul local şi de acolo în casele tuturor boierilor şi cetăţenilor mai avuţi
pentru a-i stropi. Ei veniră şi la Patriarhul nostru, sunând şi cântând psalmuri toată noaptea, iar el
luă sfiştocul, stropi toată casa în forma crucii, pe el şi pe toţi cei de faţă, apoi sărută crucea şi le
aruncă un dar în vasele lor". O zi la Curtea lui Matei Basarab începea cu binecuvântarea primită
în Biserica Domnească. "Trebuie observat că toţi boierii cei mari munteni sunt peste măsură de
religioşi. În toate dimineţile de peste an ei se duc la biserica Curţii de asistă la rugăciune, după
aceea urcă la Bei şi formează un Divan pentru sentinţe şi judecăţi, apoi se coboară la Liturghie şi
nu părăsesc biserica până aproape la amizi, când pleacă la prânz. Acesta e traiul lor în tot cursul
anului", încheie Paul de Alep cronica sa.
Nicolae Iorga descrie, în continuare, slujba sfinţirii apei: "După ce se mântuie slujba în
biserică, vine procesia şi sfinţirea apei. În Ţara Românească, tot alaiul merge până la gârlă,
Ialomiţa în Târgovişte, Dâmboviţa în Bucureşti - odinioară Argeşul la Curtea de Argeş. În
Moldova, apa e pusă într-un vas de argint aurit, în curte, dinspre odăile doamnei. Şase sfeşnice
de argint ard împrejur; un copil de casă ţine în mână al şaptelea. Toată lumea e în picioare; la
stânga voievodului e doamna, copiii lor se află la dreapta; cămăraşul şi boierii, la spatele lor. În
strălucirea geroasă a zilei de ianuarie se înalţă toate prapurile bisericilor, care se înfrăţesc cu
steagurile ostaşilor. Cădelniţa se mişcă de nouă ori înaintea familiei domneşti, de trei ori încă
înaintea copiilor. Apoi mitropolitul, urmat de episcopi, sfinţeşte apa. Atunci iarăşi puştile şi
tunurile salută, în bucuria obştească. La munteni, copiii se aruncă în gârlă pentru a căuta crucea
pe care mitropolitul a lăsat-o din mână."
Urmează binecuvântarea cailor de luptă - "desigur ca în străvechiul Bizanţ, a cărui icoană
slăbită trăieşte încă aici. Un număr de cai cu arşale scumpe, împodobite cu aur şi mărgăritare,
sunt aduşi de oamenii comisului celui mare, în mijlocul uimirii bucuroase a poporului. Un călător
a văzut în Moldova, la 1647, douăzeci şi patru de cai foarte frumoşi pe care mitropolitul îi stropi
cu agheazmă. Străinii ce înconjurau pe Mihai Viteazul la 1600 avură prilejul să-l vadă serbând
astfel prin stropirea binecuvântătoare a cailor Boboteaza acelui an unic, în Alba Iulia, capitala
Ardealului supus românilor."
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

Prof. Fănică Daniel
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău
Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia
aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun.
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Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat
cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te
gândeşti cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din
pragul uşii. Şi, cu siguranţă, experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu
semnificaţii proprii. Dar mai mult decât atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale
vechi de sute de ani.
Bradul de Crăciun
Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit
obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de
întreaga familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că
Moş Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu
verde, chiar şi când afară e zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă!
Şosete tricotate, crenguţe de brad şi de vâsc, globuleţe, fundiţe, ghirlande colorate, oameni de
zăpadă, steluţe şi fulgi, toate te vor ajuta să intri în atmosfera de sărbătoare.
Steluţa
Mulţi brazi de Crăciun au o steluţă în vârf. Se spune că stelele ne conduc spre locuri speciale, iar
pe vremuri multe dintre constelaţii, de exemplu, Ursa Mare şi Ursa Mică erau venerate ca
divinităţi. Evreii din vechime foloseau steaua în şase colţuri a lui David ca simbol religios, iar
steaua de Crăciun în cinci colţuri ne aminteşte de steaua apărută deasupra Betleemului la
naşterea Pruncului. În multe culturi, stelele sunt semne ale norocului şi ale realizării unor ţeluri
măreţe.
Coroniţa de Crăciun
Agăţarea coroniţelor de uşa casei este un obicei originar din Europa, unde, de Crăciun, porţile se
decorau cu ramuri veşnic verzi, pentru a invita în casă spiritele pădurii. Există crezul că aceste
spirite ar aduce sănătate şi noroc. Oamenii încă îşi mai împodobesc casele cu coroniţe de brad şi
de laur, ca mod de a-şi întâmpina prietenii şi rudele. Forma circulară a coroniţei simbolizează
natura veşnică a dragostei.
Renii
Cine nu a auzit de simpaticii reni care trag sania Moşului? Ei sunt nouă la număr şi au nume
amuzante: Dasher, Dancer, Donner, Vixen, Comet, Cupid, Prancer, Blitzen şi Rudolf. Povestea
cunoscută a renului cu nasul roşu, Rudolf, cel care luminează drumul pentru sania plină cu daruri
a lui Moş Crăciun, face ca aceste personaje să fie şi mai simpatice. Şi pentru că sunt animale
specifice zonelor reci, renii se potrivesc de minune în decorurile de iarnă şi de sărbători. În plus,
ei poartă clopoţei care aduc veselie, anunţând celor care le aud clinchetul că au sosit cadourile.
Ciorăpeii de Crăciun
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Obiceiul ciorapilor de Crăciun provine dintr-o legendă despre un nobil care şi-a risipit necugetat
averea, lăsându-şi fetele fără zestre. Sfântul Nicolae a auzit despre această situaţie şi a venit pe
ascuns la locuinţa fetelor. El a aruncat trei pungi cu monede de aur prin hornul casei, care au
căzut în ciorapii fetelor, atârnaţi la uscat lângă şemineu.
În secolul al XVIII-lea, copiii din Olanda îşi lăsau saboţii lângă vatră, sperând că Sinterclass
(Moş Crăciun) le va aduce daruri. Mai târziu, pantofiorii de lemn s-au transformat în şoseţele, iar
Sinterclass a devenit, pentru englezi, Santa Claus. Astăzi, multă lume încă foloseşte ciorăpelul de
Crăciun, în care pune mici daruri pentru copii şi cei dragi.
Vâscul
Se crede că vâscul a fost utilizat dintotdeauna pentru a sărbători sosirea iernii. Această plantă
veşnic verde era folosită pentru decorarea locuinţei, se credea că posedă puteri tămăduitoare
speciale, vindecând orice, de la infertilitatea femeilor până la otrăviri. Scandinavii vedeau vâscul
ca pe o plantă a păcii şi a armoniei, asociindu-l cu Frigga, zeiţa dragostei. Obiceiul sărutului sub
vâsc provine din credinţa că acest gest sub un lăstar al plantei aduce armonie şi înţelegere şi face
ca să crească iubirea în cuplu.
Lumânările
Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce reprezintă naşterea lui
Iisus şi reînnoirea vieţii, puritate, speranţă, găsirea drumului bun în viaţă. Se crede că Martin
Luther, reformatorul protestant, a fost primul care a aprins lumânările din bradul de Crăciun.
Venind acasă într-o seară de decembrie întunecată, în apropierea Crăciunului, acesta a fost uimit
de frumuseţea luminilor care străluceau printre ramurile unui brăduţ din faţa casei sale. Luther a
împodobit apoi bradul de Crăciun din casa sa cu lumânări.
Colindele
Colindele sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului. Grupuri de copii, fete şi băieţi, merg
din casă în casă să colinde, toată ziua de Ajun. Se spune că e bine să primeşti colindători, pentru
că urarea lor aduce noroc, iar dacă nu primeşti colindul vei fi urmărit de ghinion. După ce
colindătorii termină de cântat, gazda îi invită în casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi colaci.
Nucul simbolizează belşugul şi longevitatea, iar merele semnifică bunăstare şi bogăţie.

MAGII ŞI STEAUA
PROF. MAROIU MANUELA
C.Ş.E.I. „AURORA” REŞIŢA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Alături de păstori, şi Magii de la Răsărit s-au învrednicit să-l vadă pe Hristos nou-născut
şi să i se închine. Important nu este când s-a petrecut acest lucru, ci faptul că Magii l-au găsit pe
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Hristos. Dumnezeu S-a descoperit acestora cu adevărat, ceea ce nu s-a petrecut şi în cazul
cărturarilor sau fărişeilor, care formau orânduirea socială a acelei epoci. Magii nu erau astrologi,
aşa cum îi ştim noi astăzi, ci astronomi care observau stele cerului şi mişcările acestora. În acea
epocă, astrologia era considerată ştiinţă. Astăzi, ştiinţa astronomiei s-a îndepărtat de astrologie,
pentru că aceasta din urmă are legături cu metafizica şi cu satanicismul şi este respinsă de
credinţa ortodoxă.
Magii l-au recunoscut pe Hristos prin “lumina cunoştinţei” şi i s-au închinat Lui. Cu ochii
trupului vedeau un prunc, dar cu cei ai sufletului îl vedeau pe Dumnezeu întrupat. Aşadar, Magii
se aflau pe o treaptă duhovnicească suficient de înaltă pentru a-l vedea pe Dumnezeu şi pentru a i
se închina. Prin urmare, nu a fost vorba despre o chestiune ştiinţifică, ci despre curăţirea
sufletului.
Dovadă celor spuse aici este faptul că Steaua pe care Magii au vazut-o la Răsărit şi care ia condus până la Betleem nu era o stea obişnuită, ci, după cum spune Sfântul Ioan Gura de Aur,
era un înger al lui Dumnezeu care le îndrepta calea. Faptul că nu a fost vorba despre un fenomen
natural, ci despre unul supranatural, rezultă din însuşirile acelei stele. Mai întâi, ea nu se mişca
continuu, pentru că uneori se oprea. Atunci când Magii înaintau, ea se mişca, iar când Magii se
opreau, se oprea şi ea. În al doilea rând, steaua se mişca la un nivel mult mai puţin înalt decât
celelalte stele, iar atunci când Magii au ajuns la locul unde Se afla Hristos, Steaua s-a oprit şi a
coborât deasupra sălaşului. În al treilea rând, steaua era atât de luminoasă încât le întrecea pe
celelalte (Sfântul Nicodim Aghioritul).
Dincolo de acestea, Steaua Magilor avea o mişcare paradoxală, adică dinspre Răsărit spre
Apus, iar într-un final, s-a mişcat de la Ierusalim spre Betleem, adică spre Sud. Mai mult, după
cum spune Sfântul Ioan Gura de Aur, ea se vedea şi ziua, în vreme ce toate celelalte stele sunt
invizibile la lumina soarelui.
Prin urmare, Steaua aceasta luminoasă a fost înger al lui Dumnezeu, iar după cum spune
Cuviosul Iosif Vrienios, ea era Arhanghelul Gavriil, care a fost cel care a slujit în permanenţă
marea taină a întrupării Fiului lui Dumnezeu Cuvântul.
Aşadar, Magii erau teologi (adică grăitori de Dumnezeu) în sensul ortodox al cuvântului,
de vreme ce ajunseseră la iluminare şi dobândiseră cunoştinţa lui Dumnezeu.
(Despre energiile lui Dumnezeu)
La naşterea lui Hristos a participat şi zidirea, care a luat har de la Cuvântul, Fiul lui
Dumnezeu întrupat. În termenul zidire sunt cuprinse animalele, peştera, ieslea, munţii, cerul etc.
Icoana Naşterii Domnului arată că întreaga creaţie a primit harul lui Hristos. În centrul imaginii
Se află Hristos, Care este izvorul harului necreat, adică al energiei sfinţitoare şi îndumnezeitoare
a lui Dumnezeu.
Atunci când S-a născut Hristos, întreaga zidire a înalţat imnuri Dumnezeului şi
Creatorului său. Astfel s-a dovedit faptul că Hristos este Creatorul a toate câte sunt şi că zidirea
este creaţia Lui, pentru că El este Dumnezeu.
Spuneam mai înainte că, la naşterea lui Hristos, întreaga zidire a primit har de la
Dumnezeu. Aici trebuie să facem o distincţie clara. Deşi energia lui Dumnezeu este una, în
funcţie de roadele sale, ea are diferite însuşiri. Astfel, putem vorbi despre energie sfinţitoare,
proniatoare (adică care mişcă şi poartă de grijă) datatoare de viaţă, înţeleptătoare şi
îndumnezeitoare. Acest context, trebuie să spunem că, din punct de vedere ontologic, zidirea se
împărtaşeşte din energia proniatoare şi făcătoare de viaţa a lui Dumnezeu, în vreme ce din
punctul de vedere al mântuirii, ea se împărtăşeşte din energia sfinţitoare. Doar cei îndumnezeiţi
şi sfinţii se împărtaşesc şi din energia îndumnezeitoare.
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Prin urmare, îngerii şi oamenii care erau de faţa la Naşterea lui Hristos au primit energie
sfinţitoare a lui Dumnezeu. Aceste precizări trebuiau facute pentru a nu se crea nici o confuzie în
privinţa împărtăşirii cu harul lui Dumnezeu.
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Crăciun în Bucovina
Prof. Elena Iuliana Mandiuc,
Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi

Viaţa oamenilor se leagă de momente speciale care se repetă ciclic în curgerea anului
calendaristic, cu sărbători şi datini de o semnificaţie aparte. Toate sărbătorile şi
praznicele creştine ne vorbesc despre unele evenimente sau fapte din viaţa Mântuitorului sau
despre viaţa celor drepţi. Praznicul Naşterii Domnului are o importanţă deosebită, fiind
sărbătoarea familiei, a părinţilor, a bunicilor şi în special a copiilor.
În ţara noastră, Crăciunul este una dintre cele mai mari sărbători ale creştinilor. Marele
praznic al Crăciunului este aşteptat cu multă anticipaţie şi bucurie de români, fiindcă toţi ne
raportăm la sărbătorile de iarnă ca la o perioadă a regăsirii celor dragi, a tihnei şi a bucuriei.
Buniciii îmi povesteau, copii fiind că Fecioara Maria trebuia să-l nască pe fiul lui
Dumnezeu şi împreună cu Iosif umblau din casă în casă, rugând oamenii să le ofere adăpost.
Odată ajunşi la casa bătrânilor Crăciun şi Crăciunoaie, aceştia nu îi primesc pentru a nu le
“spurca” locuinţa prin naşterea unui copil conceput din greşeală. Ajunsă la capătul puterilor,
Maria a intrat în ieslea vitelor, unde au apucat-o durerile naşterii. Crăciunoaia a auzit-o şi i s-a
făcut milă, astfel încât a ajutat-o în rol de moaşă. Crăciun a aflat, s-a supărat şi i-a tăiat bătrânei
mâinile, apoi, de frică, a fugit de acasă. Crăciunoaia a umplut, cum a putut, un ceaun cu apă, l-a
încălzit şi l-a dus să spele copilul. Maria i-a zis să încerce apa şi când a băgat cioturile mâinilor,
acestea au crescut la loc.
În ajunul Crăciunului, copiii merg la colindat, la casele frumos împodobite, cântând
“Steaua sus răsare” şi “Bună dimineaţa la Moş Ajun!” şi alte cântece, şi sunt răsplătiţi de gazde
cu fructe, covrigi, dulciuri şi bani.
In Bucovina, Crăciunul este sărbătoarea care se păstrează, poate, mai mult decât în alte
părţi, fără mari abateri de la tradiţie. În preajma Crăciunului, se recuperează sau se restituie
lucrurile împrumutate prin sat, deoarece se consideră că nu este bine să ai lucruri imprumutate pe
durata sărbătorilor de iarnă. In Ajun, femeile obişnuiesc să ascundă fusele de la furca de tors sau
să introducă o piatră în cuptor, crezând că îndepărtează, în acest fel, şerpii din preajma
gospodăriei. În dimineaţa aceleiaşi zile se obişnuia, ca femeia să iasă afară, cu mâinile pline de
aluat, să meargă în livadă şi să atingă fiecare pom zicând: "cum sunt mâinile mele pline cu aluat,
aşa să fie pomii încărcaţi cu rod la anul".
Creştinii români obişnuiesc să ţină post timp de 40 de zile înainte de Crăciun, acesta
încheindu-se în seara de Crăciun. În ziua de Ignat (20 decembrie), românii taie porcul şi se
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prepară mâncăruri specifice, precum cârnaţii, chişcă, tobă, răcituri, sarmalele, caltaboş, care,
alături de tradiţionalul cozonac, turte, colaci, plăcinte, friptură, vin fiert şi ţuică vor sta pe masa
de Crăciun.
În fiecare casă se regăsesc bucatele acestea cu prilejul sărbătorilor de iarnă, nu atât pentru
că bucuria trece prin stomac, cât pentru faptul că ne identificăm cu o anumită tradiţie. Alegerea
bucatelor de sărbători este de fapt consfinţită de tradiţie şi se păstrează în pofida modernului şi a
exoticului culinar. Ne bucurăm că mâncăm cu toţii sarmale şi piftii de sărbători, fiindcă ne face
să ne simţim români, şi ne confirmă apartenenţa la neam.
Crăciunul şi Anul Nou reînvie tradiţiile într-un mod cum nu se poate mai autentic şi mai
specific pentru noi, românii.
Colindele propriu-zise, cântecele cu stea, jocul cu măşti, pluguşorul sau vicleimul
reprezintă câteva exemple ilustrative de manifestări tradiţionale (jocuri şi teatru popular cu
măşti) atât de cunoscute sufletului românesc. Supravieţuirea tradiţiei se datorează mai ales lumii
satului, unde se păstrează şi se exprimă deopotrivă înţelepciunea şi bogăţia spirituală a poporului.
Mai toate localităţile româneşti au îmbrăţişat şi tradiţia împodobirii bradului. În unele
zone ale ţării, pomul este făcut manual din cercuri de nuiele de salcie sau din sârmă. Aceste
împletituri sunt apoi îmbrăcate în hârtie colorată şi petrecute cu aţă de fuior şi sfori pe care s-au
înşirat boabe de fasole albă. Asemenea tradiţii au o continuitate străveche, şi deşi nu la fel de
sclipitoare precum podoabele moderne, cuprind o esenţă mult mai specială şi mai autentică.
Ca simbol de iarnă, bradul împodobit reprezintă înnoirea, renaşterea, continuitatea prin
re-împrospătare. Dincolo de accepţiunea de „pom de Crăciun”, bradul are şi valoare de arbore
cosmic, care uneşte simbolic cerul cu pământul.
În dimineaţa de Crăciun e bine să ne spălăm cu apă curată, luata dintr-un izvor sau
fântână în care punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curaţi ca argintul şi feriţi de
boli.
În ziua de Crăciun nu trebuie scos gunoiul afară decât a doua zi, deoarece dacă-l arunci
"iţi arunci norocul!"
În seara de Crăciun, în satele maramureşene, se ung cu usturoi vitele pe la coarne şi
şolduri, şi uşile de la grajduri pentru a alunga spiritele rele să nu ia laptele vacilor. Cu usturoi se
ung şi oamenii pe frunte, pe spate, la coate şi la genunchi, precum şi uşile şi ferestrele casei
pentru a îndepărta demonii nopţii.
Tot de Crăciun nu trebuie să doarmă nimeni în grajduri, deoarece în acea noapte boii
vorbesc unii cu alţii, în limba lor, despre Iisus Hristos, cel născut în iesle şi încălzit de vite cu
suflarea lor.
Bibliografie:
http://www.libertatea.ro/
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Cel dintâi praznic împărătesc cu data fixă, în ordinea firească (cronologică) a vieții
Mântuitorului, este Nașterea, numită în popor și Crăciunul, la 25 decembrie, este sărbătoarea
anuală a nașterii cu trup a Domnului nostru Iisus Hristos (vezi Luca ÎI, .1-21).
Pare a fi cea dintâi sărbătoare specific creștină, dintre cele ale Mântuitorului, deși nu este
tot atât de veche că Păștile sau Rusaliile, a căror origine stă în legătură cu sărbătorile iudaice
corespunzătoare.
Cel dintâi praznic împărătesc cu data fixă, în ordinea firească (cronologică) a vieții
Mântuitorului, este Nașterea, numită în popor și Crăciunul, la 25 decembrie, este sărbătoarea
anuală a nașterii cu trup a Domnului nostru Iisus Hristos (vezi Luca ÎI, .1-21). Pare a fi cea dintâi
sărbătoare specific creștină, dintre cele ale Mântuitorului, deși nu este tot atât de veche că Păștile
sau Rusaliile, a căror origine stă în legătură cu sărbătorile iudaice corespunzătoare.
a) În mentalitatea creștină primitivă, moștenită de la lumea veche, accentul se punea pe
ziua morții și a învierii divinităților adorate, iar nu pe ziua nașterii lor. De aceea, cultul
Mântuitorului în Biserică primară era concentrat mai tot în jurul morții și al învierii Sale.
Calendarele creștine păstrează de asemenea în amintirea posterității, nu datele nașterii
mucenicilor și ale Sfinților, ci datele morții lor. De aceea, Nașterea Domnului este considerată în
general că o sărbătoare de origine mai nouă decât Păștile. Vechimea ei se poate urmări
retrospectiv în documente până pe la sfârșitul secolului III, când-după o tradiție consemnată de
istoricul bizantin Nichifor Calist-pe timpul prigoanei lui Dioclețian și Maximian, o mare mulțime
de creștini au pierit arși de vii într-o biserică din Nicomidia, în care ei se adunaseră să
prăznuiască ziua Nașterii Domnului.
b) Deși sărbătorită în toată lumea creștină, totuși, la început era deosebire între creștinii
din Apus și cei din Răsărit, în ceea ce privește data acestei sărbători. Astfel, în Apus, cel puțin de
prin sec. III, Nașterea Domnului se serba, că și azi, la 25 decembrie, potrivit unei vechi tradiții,
după care recensământul lui Cezar August, în timpul căruia Sf. evanghelist Luca ne spune că s-a
întâmplat Nașterea Domnului (Luca ÎI, 1 ), a avut loc la 25 decembrie 754 ab Urbe condita (de la
fundarea Romei). După Sf. Ioan Gură de Aur, tradiția această este foarte veche la Romă și acolo,
spune el, Nașterea Domnului s-ar fi serbat de la început la 25 decembrie. Cam același lucru
afirmă, puțin mai târziu, și Fericitul Ieronim, într-o cuvântare ținută de el la Ierusalim, în ziua de
25 decembrie; convingerea că în această zi s-a născut Hristos, spune el, este veche și universală.
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Măşti de iarnă bucovinene

Stancioi Cătălina, Școala gimnazială „ Ionel Teodoreanu ” București, sector 4
Sărbătorile de iarnă din Bucovina au un farmec deosebit pentru că sătenii din această parte
a ţării păstrează cu sfințenie obiceiurile străbunilor: „Plugușorul”, „Buhaiul”, „Irozii”, „Dansul
mascaților”. An de an, grupurile de copii, adolescenți sau flăcăi pornesc prin casele oamenilor
din sat pentru a le vesti trecerea într-un nou an și a le face urări de sănătate și belsug în toate.
Grupurile de urători de toate vârstele, îmbrăcați în costumele tradiționale, cu sumane groase,
purtând căciuli împodobite, bice și clopoței, sunt primite cu drag, iar gazdele îi răsplătesc cu
mere, nuci, covrigi sau colăcei. Unul dintre obiceiurile care se mai păstrează încă în satele din
Bucovina este ceata sau dansul mascaților. Așa cum au învățat de la străbunii lor, bucovinenii
transfigurează prin măști și jocuri, de secole, în pragul Anului Nou, îndeletnicirile de zi cu zi și
momentele cele mai importante din viața omului : nașterea, căsătoria și moartea.
Personajele reprezentate de măștile din Bucovina ironizează prostia, urâtul sau alte defecte
umane, critică asupritorii

și laudă gospodarii cei mai de seamă ai comunității.

Grupaţi în cete, mascaţii trec pe la săteni, cântând şi dansând în ajun de Anul Nou. Uneori,
ironizează în cântecele lor anumite vicii ale gazdei. De exemplu, dacă aceasta obișnuieste să
„tragă la măsea”, unul dintre personajele mascate care intră în rol este „bețivul”. Se speră ca în
acest fel, prin râs, oamenii să se îndrepte în anul ce urma să vină. Alte roluri interpretate de
sătenii deveniți pentru o noapte actori sunt gospodina, boierul, urâta satului, fata de măritat,
leneșul, morocănosul, răutăciosul sau înțeleptul satului. În zilele noastre, prezenţa mascaţilor în
seara de ajun de Anul Nou are o motivaţie profundă : sătenii cred că, dincolo de sărbătoarea
trecerii în Noul An, respectând şi ducând mai departe obiceiurile străbunilor, vor avea parte, în
anul care stă să vină, de holde îmbelșugate și livezi rodnice, de sănătate și putere de muncă. În
ziua de ajun, și până a doua zi dimineața, la răsăritului soarelui, când noul an își intră în drepturi,
cetele de mascați duc din casă în casă, vestea trecerii în noul an. Măștile sunt realizate numai din
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materiale naturale : piele de oaie, sumane, cârpe colorate, boabe de fasole, pălării, pene, bucăți
de lemn.

BIBLIOGRAFIE :
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„Crăciunul! E vremea când aprinzi focul ospitalităţii în casă, iar flacăra bunătăţii în suflet.”
Washington Irving
Naşterea Domnului Iisus Hristos sau Crăciunul - este sărbătoare creştină care a început să
fie serbat de către creştini pe 25 decembrie, după cel puţin trei secole de la începerea misiunii de
evanghelizare a apostolilor, anume începând cu secolul al IV-lea în Vest şi începând cu cel de-al
V-lea secol în Est. Ea face parte din cele 12 sărbători domneşti (praznice împărăteşti)
ale Bisericilor bizantine, a patra mare sărbătoare după Paşti, Rusalii şi Vinerea Mare.
Legenda Crăciunului
În tradiţia populară se spune că Fecioara Maria trebuia să-l nască pe fiul lui Dumnezeu (Iisus)
şi umbla, însoţită de Iosif, din casă în casă, rugând oamenii să-i ofere adăpost. Ajunsă la casa
bătrânilor Crăciun şi Crăciuneasa, aceştia nu o primesc pentru a nu le "spurca" locuinţa prin
naşterea unui copil conceput din greşeală. Ajunsă la capătul puterilor, Maria a intrat în ieslea
vitelor, unde au apucat-o durerile naşterii. Crăciuneasa a auzit-o şi i s-a făcut milă, astfel încât a
ajutat-o în rol de moaşă. Crăciun a aflat, s-a supărat şi i-a tăiat bătrânei mâinile, apoi, de frică, a
fugit de acasă. Crăciuneasa a umplut, cum a putut, un ceaun cu apă, l-a încălzit şi l-a dus să spele
copilul. Maria i-a zis să încerce apa şi când a băgat cioturile mâinilor, acestea au crescut la loc,
mai frumoase decât erau înainte; de la această minune se crede că moaşele au mâini
binecuvântate. În altă variantă a poveştii, Maria suflă peste mâinile Crăciunesei şi acestea cresc
la loc
Reprezentările lui Moş Crăciun s-au schimbat de-a lungul vremii, astfel că între imaginea
acestuia în vechea cultură populară - de frate mai bogat şi mai inimos al lui Moş Ajun - şi
imaginea contemporană - de personaj iubit de copii - există mari diferenţe. Tradiţiile
contemporane despre "sfântul" Crăciun, despre Moşul "darnic şi bun", "încărcat cu multe daruri"
sunt printre puţinele influenţe livreşti pătrunse în cultura populară de la vest la est şi de la oraş la
sat. El împarte cadouri tuturor copiilor în noaptea de Crăciun (de 24 spre 25 decembrie).
Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun
Pe teritoriul ţării noastre, Crăciunul este una dintre cele mai mari sărbători ale creştinilor,
printre care se numără şi Paştele şi Rusaliile, sărbătoare petrecută în familie, lângă bradul
împodobit, cu bucate tradiţionale, colinde şi daruri aşteptate atât de copii, cât şi de cei mari. Este
în primul rând momentul în care se strâng toţi membrii familiei, chiar dacă unii sunt plecaţi
departe.
În ceea ce priveşte obiceiurile culinare, creştinii români obişnuiesc să ţină post timp de 40 de
zile înainte de Crăciun, acesta încheindu-se în seara de Crăciun. Un moment important care
precedă Crăciunul este ziua de Ignat (20 decembrie), când se taie porcul şi se prepară mâncăruri
specifice, precum cârnaţii, chişcă, tobă, răcituri, sarmalele, caltaboş, care, alături de tradiţionalul
cozonac, vor sta pe masa de Crăciun. Membrii familiei îşi împart sarcinile pentru a primi cum se
cuvine acest mare eveniment.
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Crăciunul este sărbătoarea cadourilor, a păcii, a căldurii şi a liniştii sufleteşti. Fiecare dintre
noi are un stil personal de a-şi orna pomul de Crăciun, de a-şi împodobi casa, de a petrece
aceasta sărbătoare.
Colindatul – este obiceiul copiilor de a merge cu colindul pe la casele gospodarilor pentru a
vesti Naşterea Mântuitorului. Pregătirile pentru colindat începeau după prinderea postului de
Crăciun(lăsatul secului). Colindatul era pornit de cu seară, de către găştile de copii până la vârsta
de şapte ani. În seara de Ajun se adunau cete de copii, fiecare cu câte o straiţă (traistă), ţesută la
război din lână sau cânepă sau chiar desăgei tot din acelaşi material confecţionaţi, numai că
aceştia se purtau pe umăr, ei porneau pe toate uliţele satului, totul părea o competiţie a strânsului
de colaci. Pentru colindat primeau drept răsplată colaci
copţi pe vatra cuptorului, mere, nuci, prune uscate pe
vatră sau unde gospodinele erau mai destoinice, acestea
ofereau colindătorilor pupăză – o formă de păpuşă din
aluat copt pe vatră , care avea drept ochi, gură şi
nasturi, boabe de fasole. Era una din cele mai
încântătoare recompense pe care colindătorii le
primeau. După ce se însera plecau la colindat copii mai
mari. Echipele aveau un număr diferit de colindători.
Uneori, aceştia se asociau, dar colindau pe rând pentru
a obţine mai mulţi colaci. Adesea, băieţii, nemaiavând
unde pune colacii, îi înşirau pe un băţ şi îi duceau n spate. Toţi trăiau din plin acele momente şi
cu mult entuziasm.
Tinerii între 15-18 ani, feciorii şi fetele porneau mai târziu colindatul. Aceştia mergeau doar
la casele celor din gaşcă(grup), dar şi la neamurile mai apropiate, se colinda afară dar uneori şi în
casă o altă colindă, la cererea gazdei.
Familiile tinere şi bătrâni porneau la colindat după ce adormeau copiii. Ei colindau în grupuri
mai mici, doar 2-3 perechi. Aceştia se colindau mai mult între eu, dar colindul putea să dureze
până la ziuă deoarece la fiecare casă se opreau, povesteau şi făceau diverse glume.
Moş Crăciun- fiecare om, copil sau bătrân, îşi aminteşte cu plăcere sărbătorile de Crăciun şi
momentele speciale pe care le-a trăit. Copiii îl aşteaptă cu
nerăbdare pe Moş Crăciun în faţa căruia recunosc fără
teamă dacă au fost cuminţi sau au făcut năzbâtii. Ei ştiu
că Moşul este iertător şi le aduce daruri mai ales dacă
spun o poezie sau cântă o colinda. Toţi oamenii,
emoţionaţi îşi amintesc de copilărie, de darurile de
Crăciun pe care le primeau chiar şi cei săraci. Copiii află
de la părinţi că Moşul aduce cadouri mai multe copiilor
care au fost foarte cuminţi. Aceasta este o motivaţie
puternica pentru copii care se străduiesc să devină mai
cuminţi, mai harnici şi mai ascultători pentru ca ei să primească mai multe daruri.
Mersul cu capra- acest obicei ţine, de regulă, de la Crăciun până la
Anul Nou. Măştile care evocă la Viflaim personaje biblice sunt înlocuite aici de
masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta: cerb în
Hunedoara, capră sau ţurcă în Moldova şi Ardeal, boriţa (de la bour) în
Transilvania de sud. În Muntenia şi Oltenia, capra e denumită "brezaia" (din
cauza înfăţişării). Masca este însoţită de o ceată zgomotoasă, cu nelipsiţii lăutari
ce acompaniază dansul caprei. Capra saltă şi se smuceşte, se roteşte şi se apleacă,
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clămpănind
ritmic
din
fălcile
de
lemn.
Un spectacol care se remarcă mai ales prin originalitatea
Costumului şi a coregrafiei. Cercetătorii presupun că dansul caprei, întâlnit în satele româneşti la vremea Crăciunului provi n din
ceremoniile sacre arhaice închinate morţii şi renaşterii divinităţii.

Sărbătorile de Crăciun sunt minunate mai ales în sate unde se respectă tradiţiile străvechi.
Peisajul de iarna este emoţionant: casele sunt luminate, prin geamuri licăresc lumânări şi globuri
colorate, mesele sunt pline de bunătăţi tradiţionale: cârnaţi, sarmale, caltaboşi, colaci, cozonaci.
Pe uliţele satului se aud câinii lătrând la cetele de colindători , care umplu cu chiotele lor liniştea
nopţii.
Cea mai frumoasă şi mai iubită de cei mici şi mari, săraci sau bogaţi este sărbătoarea
Crăciunului. Veche de peste doua milenii, răspândită pe tot globul, cea mai importantă sărbătoare
a creştinilor este aşteptată cu emoţie şi bucurie. Crăciunul este asociat cu feeria iernii, cu
puritatea zăpezii şi este o sărbătoare emoţionantă mai ales pentru copii care aşteaptă sosirea lui
Moş Crăciun.
Semnificaţia religioasă a Crăciunului este naşterea Mântuitorului Isus Hristos, fiul lui
Dumnezeu trimis pe pământ să ajute oamenii să devina mai buni, mai credincioşi, mai iertători.
Aceasta sărbătoare semnifica naşterea, creaţia şi veşnicia Universului.
O bucurie cum doar o dată pe an o poţi simţi, o bucurie a Crăciunului. Fără să cugetam şi să
răstălmăcim sensul cuvântului Crăciun, fiecăruia dintre noi i se declanşează, acel zâmbet natural,
ce descrie imensitatea bucuriei lăuntrice pe care o reflectă sărbătoarea. O sărbătoare a
sărbătorilor, ce ne adună pe toţi, de la mic la mare spre această rază de speranţă a traiului în sânul
propriei familii.
De câte ori se apropie Sfântul Crăciun, să-i adunăm pe cei mici în jurul nostru şi să le
descoperim pe îndelete frumuseţea şi măreţia acestei sărbători, să-i pregătim în acest scop, după
puterile lor şi priceperea noastră, să-i antrenăm în diverse activităţi plăcute care să le stârnească
nu numai interesul, dar să le permită şi punerea în valoare a capacităţilor şi aptitudinilor pe care
le au , să le cultivăm încrederea şi mai mult ca oricând, să le dezvoltăm spiritul de compasiune şi
ajutor pentru copiii nevoiaşi. Astfel putem face lumea să devină mai bună.
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NAȘTEREA DOMNULUI ISUS HRISTOS
Prof. Camelia Titel, Liceul Teoretic Special Iris, Timișoara, Timiș
Instructor de educație: Szabo Elena, Liceul Teoretic Special Iris, Timișoara,
Timiș
Iisus Hristos s-a născut în timpul împăratului roman Octavian Augustus, în
oraşul Betleem din Palestina. Rege al Palestinei era Irod cel Mare. Împăratul
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Octavian Augustus, dă un edict pentru a se face un recensămât al populaţiei imperiului roman,
din care făcea parte şi Palestina. Toţi trebuiau să meargă să se înscrie în oraşul din care se
trăgeau.
Iosif era din Nazaret, un oraş din Galileea, dar se trăgea din Betleem, de aceea a plecat
împreună cu soţia sa Maria, care era însărcinată, să se înscrie pe listă. Când au ajuns în Betleem
nu au mai găsit loc la nici un han şi nimeni nu i-a primit în casă. Au găsit totuşi loc într-un grajd
înafara oraşului. Atunci s-a împlinit timpul ca Maria să nască. Îl născu pe Isus, l-a înfăşat şi l-a
pus în iesle. În momentul naşterii Mântuitorului, pe cer a apărut o stea mare, chiar deasupra
locului unde se afla Pruncul. Această stea putea fi observată din orice colţ al lumii. Pe câmpul
din apropiere erau păstori care noaptea păzeau turmele. Lor le-a apărut un înger al Domnului
care i-a anunţat ca li s-a născut Mântuitorul şi Salvatorul, Domnul Isus Hristos. După plecarea
îngerului, păstorii s-au îndreptat spre Betleem, găsind pe Maria şi pe Iosif împreună cu pruncul
culcat în iesle. Păstorii s-au închinat la ieslea pruncuşorului şi l-au preamărit pe Dumnezeu.
Trei magi din răsărit au văzut steaua şi au plecat călăuziţi de ea să se închine Marelui Rege
prevestit de către profeţi. Ei i-au dus în dar aur, smirnă şi tămâie. Pentru că steaua dispăruse când
au ajuns la Ierusalim, au trecut pe la regale Irod să-l întrebe unde îl pot găsi pe Salvatorul lumii,
Regele Universului. Irod s-a mâniat foarte tare auzind vestea că s-a mai născut un rege, de aceea
a pus la cale să-l omoare. Îi trimite pe magi să-l găsească, şi le spune ca după ce I se închină să
treacă pe la el pentru a-i spune unde se află, pentru a i se închina şi el. Magii au fost înştiinţaţi de
un inger al Domnului să se întoarcă pe o altă cale după ce s-au închinat Pruncuşorului, iar pe
Iosif l-a înştiinţat să o ia pe Maria împreună cu pruncuşorul şi să plece în Egipt. Irod văzând că
magii nu mai vin pe la el şi aflând din cărţile sfinte că acest Mare Rege trebuia să se nască la
Betleem, a dat ordin ca toţi copiii sub doi ani să fie omorâţi. Pe Isus însă nu l-au mai găsit
soldaţii, pentru că părinţii plecaseră cu el, în Egipt.
Creştinii sărbătoresc Naşterea Domnului în fiecare an pe data de 25 Decembrie cu multă
bucurie, fiind cea mai frumoasă sărbătoare, marcată de multe tradiţii şi obiceiuri.
Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos este prin excelență evenimentul din
istoria mântuirii care aduce cea mai mare bucurie în sufletele și în casele credincioșilor. Dacă la
Paște bucuria vine după o săptămâna de tristețe din cauza patimirilor îndurate de Domnul nostru
Iisus Hristos, Crăciunul nu este umbrit de nicio urmă de tristețe și este trăit din plin ca sărbatoare
a bucuriei de copii și de părinți deopotrivă. Izvorul bucuriei noastre este Insuși Dumnezeu, Care
nu a îngăduit ca neamul omenesc să rămână chinuit de diavol pentu totdeuna și ne-a trimis
Mântuitor, chiar pe Fiul Său, făcut om, ca pe toți cei ce suntem asemenea Lui după omenitate să
ne ridice împreună cu El la ceruri. Coborârea lui Dumnezeu pe pamant prin Fiul Său este
manifestarea în plan văzut a iubirii milostive a lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne învață că la
baza întrupării Fiului lui Dumnezeu stă iubirea, atributul principal al lui Dumnezeu.
„Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a trimis pe Fiul Său în lume”,
iar continuarea textului Evangheliei ne liniștește sufletele cu nădejdea mântuirii: „că oricine
crede in El să nu piară, ci să aibă viata veșnică.” După spusele aceluiași evanghelist, Sfântul
Ioan, cei care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor și cred în Dumnezeirea Lui, nu vor fi osândiți la
judecată, ci vor trece în Împărăția lui Dumnezeu alături de sfinți fară a fi supuși judecății.
Dumnezeu ne învață în ziua Crăciunului că adevarații Săi fii trebuie să dea dovadă de
dragoste frațească și de smerenie: dragoste după modelul Său, care a binevoit a trimite în lume
pe Fiul, fără a se gândi numai la Sine și fără a păstra dragostea întrătrinitară închisă în Sine, ci
deschizându-o spre oameni; iar smerenie, după modelul Fiului, Care, deși Dumnezeu după fire,
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nu a refuzat să se facă și om, ci a coborât la fapturile căzute, asemenea robului, ca să-i ridice pe
toți împreună cu El la Împărație.
Bucuria Crăciunului are în primul rând un sens soteriologic, pentru că vine în lume
Mântuitorul lumii, care va scăpa omenirea de păcat. În al doilea rând, bucuria este trăita de
Crăciun ca o manifestare a dragostei între oamneni după modelul dat nouă de Dumnezeu, iar
această dragoste se exprimă mai ales prin gestul de a face daruri celor dragi. Fiecare om joacă
rolul de Moș Crăciun și este dator să joace acest rol deoarece făcând aceasta imita pe Dumnezeu
Tatăl, Care a făcut primul și cel mai mare Dar omenirii: Pruncul Mântuitor. Astfel, Hristos
devine darul veșnic făcut nouă de Dumnezeu, iar acest dar vine în lume aducând multe alte
daruri: iertarea păcatelor, biruirea morții, vindecarea bolnavilor, învierea morților și nenumărate
alte binefaceri despre care ne vorbesc sfinții Evangheliști. De aceea, cu ocazia Crăciunului,
înainte de a aștepta daruri, ar trebui ca noi să fim primii care dăruim. Darul, ca manifestare a
dragostei frățești face ca starea noastră de bucurie să nu rămână doar pentru sine, ci să se
răspândească și la ceilalți. Bucuria deplină nu vine atunci când mă bucur doar eu și altul este în
lipsuri, ci când eu ma bucur și îi fac și pe alții să simtă aceeași bucurie.
Cu adevărat, Nașterea Domnului poate fi socotită sărbătoarea dragostei divine și
învingerea egoismului din sufletele noastre. Încă din momentul Nașterii Domnului, cosmosul nu
a rămas dator, ci a răspuns cu darurile sale la darul primit de la Dumnezeu: pământul a oferit
peștera, îngerii cântarea de bucurie, magii darurile, iar darul oferit lui Dumnezeu din partea
întregii umanități a fost Preasfânta Fecioară Maria, care va deveni prin harul Duhului Sfânt:
Născătoare de Dumnezeu, Maica și Fecioara.
Bucuria Crăciunului se simte cel mai bine în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că Liturghia
este slujba la care îngerii slujesc în chip nevăzut cu preoții jertfa cea fără de sânge, iar ei au fost
cei care au răspândit în lume bucuria nașterii cântând primul colind „Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bună voire” și au anunțat bucuria nașterii Domnului
pastorilor din jurul Betleemului: „Iată vă binevestesc vouă bucurie mare că vi s-a născut
Mântuitor, care este Hristos Domnul.” Deci, participarea la Liturghia din ziua praznicului
înseamnă împărtășirea aceleiași bucurii pe care îngerii au avut-o la Nașterea Pruncului Sfânt.
Momente de bucurie oferă oamenii de Crăciun prin vestirea Nașterii Domnului. Cei care
colindă se aseamană îngerilor și aduc bucurie în casă. Așa se explică faptul că obiceiul
colindatului a reușit să treacă în al treilea mileniu de existența fără a-și pierde valoarea, pentru că
fiecare an reprezintă un „astăzi” continuu, iar pruncul Hristos se naște de fiecare data, aduce
mereu bucurie oamenilor și le reîmprospătează nădejdea veșniciei.
Cu ocazia Crăciunului, toate familiile din lume au motiv de bucurie, mai ales cele sărace.
În casele sărace pătrunde mai bine speranța în ziua de Crăciun și își face loc credința că
Dumnezeu nu îi uită niciodată pe oamneni, ci le poartă de grijă. Iisus s-a născut într-o familie
modesta, Iosif și Maria au rătăcit mult timp prin Betleem până să găsească loc de odihnă, însă cu
toate acestea Dumnezeu a binecuvântat această familie și au primit cel mai mare dar, dorit de
orice familie de pe pământ: un Prunc Dumnezeiesc, care va șterge păcatele lumii. Gândind la
acest lucru, în casele sărace nu ar trebui să fie urmă de tristețe în ziua Crăciunului, căci tuturor
Dumnezeu le poartă de grijă și va rândui în așa fel încât să se risipească durerea și întristarea de
pe fețele oamenilor când va socoti el că este mai de folos pentru mântuirea lor.
Ajutorul pentru cei săraci poate veni în mod direct de la Dumnezeu, dar, de cele mai
multe ori, el trebuie să vină prin intermediul oamenilor. A lăsat Dumnezeu pe lume și săraci ca
să pună la încercare darnicia noastră și a trimis în lume pe Fiul Său făcut om ca să ne arate că
izbăvirea oamenilor din necazuri și dureri o lucrează prin oameni. Așa se explică de ce în
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perioada Crăciunului se înmulțesc acțiunile umanitare și fericiți sunt aceia care mențin acest
obicei ca o permanentă în viața lor, care vestesc bucuria Crăciunului cât mai des cu putință și
care reușesc să aducă bucurie în casele oamenilor de cât mai multe ori.
Cu ocazia marelui praznic al Nașterii Domnului să-L rugăm pe Dumnezeu să facă din
casa noastră peșteră, iar din sufletul nostru iesle în care să se nască Pruncul Sfânt, care cu harul
Preasfântului Duh să aducă bucurie și pace în casele noastre.
Bibliografie:
1. Mica Biblie, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
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BOBOTEAZA ŞI SFÂNTUL ION

Nmele si prenumele: Mihai Cornelia
Scoala Gimnaziala Beresti –Tazlau
Loc. Enachesti
Jud. Bacau

Botezul Domnului sau Boboteaza din 6 ianuarie, alături de ziua Sfântului Prooroc Ioan
Botezătorul si Inaintemergătorul Domnului, prăznuit în 7 ianuarie, marchează sfărşitul
sărbătorilor de iarnă şi, totodată, al celor dedicate naşterii Măntuitorului Iisus Hristos.
Din suita celor 12 sărbători creştine importante face parte şi Boboteaza (Botezul Domnului),
tinută în fiecare an în ziua a şasea a lunii ianuarie. Sărbatoarea este menită să reamintească cele
petrecute la apa Iordanului, înainte ca Iisus să păşească în viaţa publică.
Bobotează este una dintre cele mai importante sărbători, atât pentru creştinii ortodoxi, cât
şi pentru cei catolici. Potrivit scrierilor, în 6 ianuarie, Mântuitorul Iisus Hristos a fost făcut
cunoscut lumii. De aceea, Biserica mai numeşte Boboteaza si " Arătarea Domnului ", "
Dumnezeiasca
Arătare"
sau
"Epifania",care
provine
din
limba
greacă
si
înseamnă"arătare","descoperire",
"revelare".
Aproape în aceeaşi perioadă, în pustiul Iordanului îşi începuse activitatea profetică Ioan
Botezătorul . Prin învătatura sa , acesta ajunsese să uimească şi să atragă mulţi oameni . Deşi
învaţăturile sale erau înscrise în Legea lui Moise, Ioan Botezătorul venea cu ceva nou: curajul
să le spună pe faţa si să le reamintească permanent oamenilor că " s-a apropiat împăraţia
cerurilor ". Cănd Mântuitorul a apărut pe malul Iordanului , Sfăntul Ioan Botezătorul, luminat
de Duhul Sfănt, l-a recunoscut şi l-a arătat mulţimilor. Momentul în care Măntuitorul Iisus
Hristos a primit botezul este consemnat de toţi cei patru evanghelişti.
Matei ne relatează că Iisus a venit din Galileea la râul Iordan , unde boteza Ioan Botezătorul,
cerând să fie si el botezat.Ioan i-a spus:"Eu am trebuintă să fiu botezat de tine si tu vii la mine" ,
iar la răspunsul lui Iisus că aşa se cuvine, acesta a fost botezat în cele din urmă de catre Ioan.
Boboteaza este o manifestare a celor trei elemente ale Treimii : Fiul se botează în Iordan de
către Ioan, Spiritul Sfănt se coboară asupra lui Iisus în chip de porumbel, iar tatăl din cer îl
declară
ca
fiind
fiul
sau.
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In Ajunul Bobotezei, slujitorii sfintelor altare merg la casele credincioşilor pentru a le
aduce,prin stropirea cu apa sfintită,binecuvantarea Sfintei Treimi. Postul din Ajunul Bobotezei a
fost
rânduit
încă
din
vremea
de
început
a
creştinismului.
Boboteaza, ca şi Craciunul, este precedată de un ajun deosebit, care în trecut concentra o
multitudine de practici şi crediţe ce decurg în special din datina numită "umblatul preotului cu
botezul" sau "Chiralesa . Credincioşii si preoţii consideră ca apa de la Bobotează are o putere
deosebită, pentru că a fost sfinţită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh, iar sfinţirea are loc
chiar în ziua în care Mântuitorul s-a botezat în apele Iordanului. Apa sfintită la biserică în
aceasta zi şi luată de credincioşi are puteri miraculoase, ea nu se strică niciodată. Prin agheasmă
se înţelege atât apă sfintită, cât şi slujba pentru sfinţirea ei. "Agheasma mare" se săvârşeşte
numai de Boboteaza, spre deosebire de "Sfinţirea cea mica" a apei, care are loc in biserică in
prima zi a fiecărei luni, iar în case , la sfeătanie. Totodată, Agheasma mare se poate bea doar
timp de opt zile , între 6 si 14 ianuarie , altfel este necesară aprobarea preotului duhovnic spre a
fi
folosită.
La Bobotează se sfinţesc toate apele , iar preotul se duce la o apă unde va arunca crucea .
Mai mulţi bărbaţi se aruncă în apă ca să o aducă înapoi , iar cel care va scoate crucea din apă
va
avea
noroc
tot
anul.
Sărbatoarea Bobotezei este cunoscută atât in Biserica Ortodoxă , cat si in Biserica RomanoCatolică . Botezul Domnului este amintit încă din secolul al II-lea d.Hr de Sfăntul Clement
Alexandrinul si in secolul al
III-lea de Sfăntul Grigorie Taumaturgul..
În tradiţia popular , după mersul cu Ajunul de Crăciun , cu uratul de Anul Nou , copiii
mergeau cu Chiralesade Bobotează, iar în unele locuri se mai mergea cu uratul de Sfăntul Ioan ,
atunci cand erau vizaîi doar cei care purtau numele sfăntului. La Sfăntul Ioan se încheiau
sărbatorile de iarna, iar oamenii îşi intrau în ritmul normal al lucrurilor şi vremurilor.
Locul real al Botezului măntuitorului este însă în Iordania . Dar întrucat Iordania nu este
inclusă în toate pelerinajele, probabil din raţiuni financiare, pe malul israelian al Iordanului a
fost amenajatun spaţiu unde creştinii îmbrăcati în cămaşi albe lungi, numite "crijme" intră în rau.
Unii preoţi îi cufundă de trei ori în apă pe credincioşii adulţi, repetând într-un fel botezul . Preoţii
ortodoxi români spun că botezul este unic, de aceea binecuvântează pelerinii stropindu-i cu apa
din
Iordan.
În Ajunul Bobotezei, credincioşii ortodoxi se adună la râul Iordanului, la locul Botezului
Domnului . Slujba Aghesmei celei Mari este săvârşită de Sanctitatea Sa Teofil al III-lea ,
Patriarhul Ierusalimului si al întregii Palestine, în fruntea unui sobor de arhierei si preoţi.
Unii pelerini credincioşi confirmă că de Bobotează, pentru cateva clipe, apele Iordanului curg în
sens invers . Deşi afară este destul de frig în ianuarie, mulţi dintre credincioşi intră în râul
Iordan în cămaşile albe lungi , pe care apoi le păstrează cu grijă pentru a fi îmbrăcaţi cu ele în
ziua
înmormăntării.
Toţi pelerinii care au intrat în Iordan de Bobotează sau în afara sărbătorii spun că au
avut o trăire, o emoţie, o energie specială. Înainte de a pleca de langă râu, pelerinii iau amintire o
sticlă cu apă din Iordan, rugându-se să le fie tamăduite suferinţele.
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OBICEIURI DE ANUL NOU ÎN REGIUNEA GALAȚI

Cadru didactic: prof.înv.primar, MANOLE MONICA
Instituția: Școala Gimnazială ,, Iulia Hasdeu’’
Localitatea: Galați
Mocănașii. Obiceiul cunoscut sub această denumire se întâlnește în satele în care s-au așezat
oieri transilvăneni ( Suceveni, Roșcani, Bolintești Valea Mărului, Fundeni). Un grup de 4-5 tineri
umbla pe la casele mocanilor și-i felicita. ,, Mocănașilor le place/ Să ureze, să colinde/ La case
cu fete mândre/’’.
Păstorii se felicitau între ei, iar slugile își felicitau stăpânii. Din cântec răzbat greutățile
generate de viața de cioban, datorită pericolelor cărora acesta trebuie să le facă față: ,,Dau oile la
porneală/ Să le dau la pășuneală/ Lupul le lua la goană/ Le sucește, le-nvârtește/ Și lâna le-o
prăpădește/’’.
Cântecul face trimitere la condiția socială a slugii care trebuia să muncească din greu ca să-și
poată asigura existența zilnică: ,,Și luai și-o glugă/ Și m-am dus la mocan slugă’’/…,,Nu te uita
la obiele/ C-am muncit un an pe ele’’.
Prezentarea greutăților legate de profesie într-un astfel de moment festiv întărește supoziția
caracterului original al manifestării ca expresie a urărilor pe care slugile le adresau stăpânilor,
cărora le reaminteau grijile și nevoile care-i apăsau, în speranța unei reacții sufletești mai
favorabile.
Cântecul își realiza funcția prin urarea directă din final ,, Ura, ura, la mulți ani/ Rămâneți cu
bine/ fiți fericiți/ Și la anul să ne mai primiți/ An de fericire/ Să aveți tot ce doriți/’’.
Jocul Moșoilor. Cetele care în sărbătorile de Crăciunului umblaseră cu colinda, iar în ajunul
Anului Nou cu plugul, în noaptea dinspre Anul Nou, purtând măști, merg pe la casele cu fete, pe
care le urează. Sunt cinstiți cu bani și colaci. Unele fete fac câte doi colaci: unul îl dau cetei de
Moșoi care o urează, iar pe celălalt îl dau flăcăului cu care vorbește, dacă este din altă ,,mahala’’.
Cu banii, moșoii plătesc lăutarii care cântă la hora de a doua zi, la care sunt invitate toate fetele
care au fost urate ( Tulucești).
Vălărețul. Flăcăii intră în casele cu fete urându-i fericire și noroc, lor și părinților, apoi joacă
fata. Din partea acesteia primesc un colac, iar de la părinți bani, cu care organizează hora din cea
de a doua zi a Anului Nou ( Țepu).
Hora făinei. Obiceiul se desfășoară tot la casele cu fete, în prima zi de Crăciun până la prânz
când începe hora, la care participă toți flăcăii și fetele din sat. În casă, fata este jucată de către
vătaf. ,, Gazda dă flăcăilor câte o traistă cu făină, de unde și denumirea manifestării (
Cavadinești).
Harapii. La acest joc întâlnit în comuna Cudalbi, particpă câte 6-8 băieți între 16-18 ani, care
purtau măști urâte, hidoase, iar în lipsa măștilor se mânjeau pe fețe cu funingine, erau îmbrăcați
cu haine rupte, ponosite.
Ceata pornea pe ulițele satului fugărind fetele șicopiii pe care îi întâlnea. Cei fugăriți se
ascundeau ori simulau ascunderea. Harapii intrau în curtea gospodarilor, dar nu erau primiți în
casă. Li se dădeau bani.
Denumirea de harapi și comportamentul lor face trimitere la o realitate social-istorică, când
trimișii Porții otomane din schela Galațiului pentru expedierea spre Istambul a produselor
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agricole rechiziționate din Moldova, efectuau incursiuni de pradă prin satele de pe văile
Suhurluiului, Gologanului și Gerului, situate la nord de Galați. Această realitate s-a înscris în
memoria colectivității, fiind atestată în răspunsurile date la Chestionarul lui N.Densușianu, din
anul 1893, de către informatorii din comuna Piscu: ,, Bătrânii povestesc că pe aici au fost multe
popoare. Cel mai de aproape au fost turcii cărora le plătea ghiruri, goștinărit, un fel de dare ce se
plătea din zece una-din vie, stubeie, oi, porci, etc. Toate aceste dijmuiri adunându-se de slujbașii
turci le duceau sultanului la Țarigrad.
Mai înainte de turci au fost tătarii care aveau altă treabă decât să prade lumea. De frica lor toți
localnicii fugeau de se ascundeau prin păduri, gropi și vii. Tătarii după ce-i prădau de tot avutul
lor precum vite, obiecte din casă, etc. apoi pe toți locuitorii, adică oameni, femei și tineri care-i
găseau prin sate ori îi prindeau prin pustii, îi luau cu ei în robie’’.
Măștile. Jocul Măștilor este o variantă rezultată din combinarea ,, Arapilor’’ cu ,, Jienii’’, dar
fără text. În Ajunul Anului Nou, cetele de flăcăi, însoțite de muzică, mergeau pe la casele cu fete
pentru a le felicita. Înaintea lor, 5-6 flăcăi purtau măști, fugeau după cei aflați pe uliță, strigau,
chiuiau, se loveau cu ciomegile ca să atragă atenția că vin Măștile. Ei intrau în curțile oamenilor,
se urcau pe case, pe șoproane, cotrobăiau prin magazii, ca să li se fure slănina, cârnații și peștele
sărat, oamenii puneau lacăte la cămară și la magazin.
Ceata intra în casă, vătaful săruta mâna gazdei și îi ura sănătate, noroc și fericire în noul an.
Cu darurile primite( cârnați, colaci, vin) pregăteau ospățul din noaptea de Anului Nou, iar cu
banii plăteau lăutarii de la hora din ziua de Sf. Vasile ( Pechea).
Jienii. Piesa face parte din teatrul folcloric propriu-zis și are ca scenă de desfășurare casa
gospodarilor. Actorii sunt flăcăi între 18-22 ani și oameni însurați, care își joacă rolurile cu
impetuozitatea cerută de confruntare. În piesă, al cărei conținut este protestatar, se confruntă
tabăra reprezentatp prin haiducul Iancu Jianu, purtătoare a ideilor de drepate socială și tabăra
reprezentată prin turc, grec, arnăut și boier, care se bucura de sprijinul autorităților domnești.
Ideea de la care se pornește- lupta haiducilor pentru cauza celor aflați în suferință- își
regăsește împlinirea în finalul piesei, când turcul și sei ce gravitează în jurul lui se recunosc
învinși. Materialul de construcție a fost extras de dramaturgul popular din lirica populară
haiducească.
Interesantă este explicația informatorului Iancu Fasolă, din satul Rogojeni, comuna Suceveni,
cu privire la ,, Jieni’’: Cântecul-spune el- vine din timpul fanarioților Iancu Jianu era un om din
popor și nu-i plăcea regimul. Avea ciudă pe ciocoi. El a făcut o bandă cu care a mers în pădure.
Eu cred că teatrul a fost făcut de oameni conștienți ca să rămână amintire. Începuturle la noi în
sat, ar fi de prin 1916; l-a adus prima dată o femeie ( A.Velicu), venită din Tutova’’(
Independența, Piscu, Tudor Vladimirescu, Liești, Matca, Cudalbi, Suceveni, Costache Negri).
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61

PENTRU CULEGEREA ,,TRADIȚII, OBICEIURI ȘI LEGENDE DE
CRĂCIUN, ANUL NOU ȘI BOBOTEAZĂ LA ROMÂNI’’

Cadru didactic: prof.inv.primar, MANOLE MONICA
Instituția: Școala Gimnazială ,, Iulia Hasdeu’’
Localitatea: Galați

De la bunicul meu, Frangulea Ion, în vârstă de 87 de ani, am aflat cum erau obiceiurile
străvechi ale comunității din care provin, comuna Braniștea, județul Galați.
Relatează bunicul, că pregătirile pentru colindat începeau la 6 decembrie, de Sf. Nicolae,
constând în învățarea și repetarea colindelor, la unul din flăcăii satului, acasă. Se fixau două
grupuri de către 3-4 flăcăi care se potriveau la voce. Un grup cânta o strofă până la refren, după
care intervenea celălalt grup. Se colinda afară la fereastră sau în casă, după preferința gazdei și
după obiceiul locului. Se mergea cu colindul începând de pe la prânz până la două-trei ceasuri
după înserare. Ca instrumente muzicale se foloseau muzicuța sau acordeonul. Dar erau și grupuri
de colindători care nu foloseau nici un instrument muzical.
După sărbătorile Crăciunului urmau pregătirile pentru Anul Nou. Redau cuvintele
bunicului: ,, Aceste pregătiri începeau cam de pe la Ignat. Cam cu o săptămână înainte de
Crăciun și după Crăciun până în Anul Nou, ne strângeam pi la colțuri sara băieți și începeam să
învățăm colinde și pluguri uni’ di la alți’. După aceea pregăteam buhaiu, ni mai dregeam
zbârbacili, câ mai aveau cureli disfăcuti, cănahi rupți sau ni făceam altili noi. Noi căzneam și
muiam curelili tăiate din cheli di ghițăl, ni duceam pi la moș Săndici Ciuchitu fratili lu’ tata di ni
li împletea. El era curelar. Făcea hamuri, împletea căchițăli.
Cu plugul mergeam chiar și tătă noaptea, și în zâua de Anul Nou. Luam cu noi un plug tras
di 2, 4, 6 boi, după cum sâ nimerea și aveam tălăngi, zgârbace, cobză, voiară șâ buhai. Când
ajungeam la poarta gospodarilor șei mai di vază, ni cinsteau, intram în curte șâ trăgiam cu plugul
2, 3 brazde în ocol, apoi zâceam plugul. Zaraful strânjia banii. Ieșeau afară copiii di ascultau…’’
Redau mai jos un plug pe care bunicul și l-a amintit scriindu-l, pentru a rămâne mărturie a
anilor lui de tinerețe, dar și ca valoare în timp a datinilor străbune de odată.

PLUG
În seara când Anul Nou vine
Toți oamenii petrec bine.
Uite, gazda stă la masă
Mâncând sarmale cu varză
Iar nevasta lângă el
Roade-o coastă de purcel.
Murături și castraveți
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Nu strâmbați din nas, băieți!
Într-o joi de dimineață
Stapânul se spală pe față
Și-o boală de juncan ghilon
Se sperie de-un gheorlan
Și-a sărit precum un ied
Și m-a luat amanet.
Și plecai după juncan
Călare pe-un cal bălan
Unde-l căutai un an.
Trecui pe la primărie
Poate acolo să fie…
Însă acolo nici primaru,
Nici notaru, nici juncanu…
Plecai iar după juncan
Și-l mai căutai un an.
Trecui pe la răsărit
Unde-i grâul înflorit
Și aproape pârguit.
Câteva spice am luat
Și la nevastă am plecat
Spicele pe masă-am pus
Și din gură așa am zis…
-Fă nevastă, nevestică,
Grâul nostru e pe ducă.
-Taci, bărbate, blestemate,
Că doar târgu nu-i departe.
Du-te la Burcea să-ți facă
Nouă secerele
Cu mănunchi de viorele
Sâ tragă fete și flăcăi de ele.
Eu la Burcea am plecat
Și așa am cuvântat:
-Măi, Burcea, Burcene,
Să-mi faci nouă săcele
Cu mănunchi de viorele
Sâ tragă fete di ele!
-Măi, eu nu pot să le fac
Că tata e mort sub pat
Și-l hodorogesc la cap.
Dar după ce pleci di la mine
Du-te la Stan al nimănui
Care șade la Vaslui
Cred că el ți le va faci
Că și palmele îi coaci.
-Ia mai lasă-mă, țigane,
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Du-te și plângi pe tata
Că mi le cumpăr de-a gata.
Eu de la tata le-am luat
Și la câmp am și plecat.
Prima zi la secerat,
A doua la treierat,
A treia la adunat
Și la moară am plecat.
Apoi, dați-ne, Doamne, dați-ne,
Că nu suntem de ici, colea,
Suntem tocmai de la Pechea,
Unde n-avem casă, nici odaie,
Ci numai o șură cu paie
Când bate vântul di sus
Mă fac ca un pui di urs.
Când bate vântul din jos
Tare-s negru șâ ghebos
Șâ di moarte bucuros.
Murături și castraveți
Încă o dată, măi băieți,
Hăi, hăi….

( De la Frangulea Ion, 75 de ani, comuna Braniștea, județul Galați)

Obiceiuri de Crăciun
Prof.înv.preşc.Băluţă Mihaela
Liceul Sanitar Antim Ivireanu,Rm.Vâlcea
O tradiție importantă asociată sărbătorii Crăciunului o reprezintă
împodobirea bradului de Crăciun.Se spune despre brad că este un pom al
vieții datorită faptului că el rămâne verde tot timpul, simbolizându-l,
astfel, pe Hristos, veșnic viu.Despre obiceiul bradului de Crăciun nu se
știe exact de unde a luat naștere. Se bănuiește că pomul de Crăciun ar fi
apărut pentru prima dată la popoarele germanice, iar cu timpul acest
obicei a intrat și în tradiția creștină.
Bradul de Crăciun era împodobit, la început, cu fructe, flori de
hârtie sau biscuiți. În timp, s-a trecut la ornarea acestuia cu fel si fel de
minunății, printre care: globulețele de sticlă, beteala bomboanele de
ciocolată, instalațiile luminoase, etc
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Există, de asemenea, obiceiul ca în vârful bradului de Crăciun să
se așeze o stea, simbol al stelei care i-a călăuzit pe magi până la Betleem.
Despre această stea se spune că aduce noroc și duce la îndeplinire
dorințele.
Pe lângă bradul de Crăciun, creștinii ornează și așa numitele
coronițe de Crăciun, agățate pe ușile de la intrare simbolizează sănătate și
noroc, iar forma rotundă a acestora reprezintă veșnicia dragostei care nu
piere niciodată.
O altă plantă folosită la decorarea caselor în preajma Crăciunului
și a Anului Nou este
vâscul. Se spune despre vâsc că este o plantă tămăduitoare, simbolizând,
la unele popoare, armonia și pacea. De asemenea, sărutul sub vâsc face
mai trainică și mai puternică iubirea într-un cuplu.
Se știe despre Crăciun că este sărbătoarea nașterii Domnului Iisus,
o sărbătoare a liniștii sufletești, apăcii și a cadourilor. De altfel, Crăciunul
este o sărbătoare plină de lumină, de semnificații șisimboluri.
Sărbătoarea Crăciunului a fost întotdeauna o sărbătoare a bucuriei
pentru creștini, dar, mai ales pentru copii, care așteaptă cu nerăbdare
momentul împodobirii pomului de Crăciun sau zilele în care merg la
colindat, primind în schimb daruri. Totodată, se obișnuiește, la creștini,
ca în ajunul Nașterii Domnului, cât și în ziua de Crăciun, să se meargă la
biserică, după care să se ia masa în familie, în mijlocul celor dragi.
Bradul de Crăciun este o tradiție oarecum recentă în România, dar
este cel mai îndrăgit
obicei al sărbătoriilor de iarnă, datorită simbolurilor care i se asociază, și
anume: dragoste, bucurie,fericire, împlinire, speranță, viață, sănătate,
magie…!
Semnificaţia deosebită pe care o are bradul pentru crestini vine
din secolul al VII-lea, cândSfântul Bonifaciu, un calugăr crestin din
Anglia, a mers în Germania. Aici s-a întâlnit cu un grup depăgâni care se
pregăteau să sacrifice un copil zeului Thor, lângă un stejar. Pentru a salva
viaţa copilului, Sfântul Bonifaciu a doborât copacul dintr-o lovitură, iar
în locul stejarului s-a înălţat un brad mic.Fecioara Maria apare frecvent în
picturile crestine ale evenimentelor importante, cum ar fi Nasterea,
Răstignirea si Înălţarea. Ea este însoţită de numeroase simboluri ale
purităţii - un crin si vălul castităţii. Nimbul si prezenţa îngerilor
reprezintă sfinţenia sa ca mamă a lui Iisus. Este adesea însoţită de
chiparosi si măslini, Pomul vieţii si trandafirul alb (pentru că ea este
Trandafirul Paradisului).De obicei poartă mantie albastră, semnificând
credinţa, compasiunea si apele de botez.
Fecioara Maria mai este cunoscută ca Regina Raiului, cu o
coroană de stele si alte atribute regale,ca Doamnă a Îndurării
(Misericordia) adăpostind credinciosii sub mantia sa albastră sau ca
Doamnă a Suferinţelor cu pieptul străpuns de sapte săbii.
Sărbătoarea Crăciunului vine la numai trei zile după solstiţiul de
iarnă, moment în care
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soarele se ocultează cel mai mult, lăsând loc nopţii celei mai lungi.
Această perioadă ne invită la introspecţie. Este momentul să ne orientăm
către lumina din interior, pentru a ne redescoperi pe noi însine, luminând
astfel acele aspecte ale noastre pe care le constientizăm mai puţin.
Bibliografie:
1. Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Editura Academiei,
București, 1985;
2. http://ro.wikipedia.org/wiki/Pom_de_Crăciun;
3. http://angelinspir.ro/craciun/semnificatia-profunda-a-craciunului.html

„Obiceiuri străvechi - Colindul ”
Specific comunei Băuţar –Caraş Severin
Prof. Gheaţă Adriana–Şcoala Gimnazială Nr.3 Oţelu Roşu
Prof. Vasiloni Vidu Marius-Şcoala Gimnazială Nr.3 Oţelu Roşu
Jud. Caraş Severin

Colindatul este un obicei străvechi, ce s-a păstrat din generaţie în generaţie, în special în
lumea satului românesc. Primii colindători au fost păstorii, care au venit la peştera luminată unde
S-a născut Pruncul Iisus şi bucurându-se de acest semn ceresc şi de glasul îngerilor, au vestit mai
departe minunea din Betleemul Iudeii. Perioada sărbătorilor de iarnă este aşteptată cu multă
bucurie şi nerăbdare şi astăzi, ca şi în vechime, de toată lumea, ele prilejuind o serie de
manifestări, datini şi obiceiuri la care participă întreaga comunitate creştină a satului, de la copii
până la bătrâni.
Obiceiurile de Crăciun îşi au originea lor în evenimentele care s-au petrecut atunci la
Betleem, cu ocazia Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Steaua, care a luminat şi a prevestit
Naşterea Domnului, a trecut peste ani şi s-a transformat într-un joc scenic plin de farmec, un
dialog între crudul Irod şi magii plini de har şi blândeţe.
Cetele de colindători merg de la casă la casă pentru a anunţa credincioşii că S-a născut
Iisus Hristos. Majoritatea obiceiurilor au un substrat mitico-magic străvechi, constituite fiind
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dintr-o serie de acte rituale, din credinţe şi mituri, deşi astăzi şi-au pierdut mult semnificaţiile
iniţiale. Ele au avut un rol deosebit în stabilirea echilibrului colectivităţii.
Odată cu începutul postului Naşterii Domnului, tinerii satului se pregătesc pentru noaptea
sfântă, grupându-se în mai multe cete, în funcţie de vârsta, de la copilaşi până la tineri „buni densurat”. Aceştia se întâlesc în fiecare seară, la casa unuia dintre ei, pentru repetiţii, încercând să
înveţe cât mai bine colindele spre a încânta şi a bucura gazdele primitoare, ce le vor deschide
poarta în noaptea sfântă de Crăciun. Spre deosebire de alte zone ale ţării, unde la colindat merg şi
fetele, în comunitatea noastră colindă doar băieţii, ele aşteptându-i la casele lor, cu cozonac şi
„răchie fiartă”.
Seara, în Ajunul Crăciunului se merge cu colindul. Tinerii satului, cei mai mici împreună
cu un bărbat mai vârstnic, însoţiţi de unu sau doi „moşi” (oameni costumaţi cu cojoc, clopote şi
mască pe faţă, din piele de miel şi ornată cât mai respingător cu dinţi de fasole, nas din material
roşu şi ochi decupaţi şi vopsiţi în culori puternice) încep colindatul dintr-o parte a satului, odată
cu lăsarea serii. Pe lângă „moşi”, ceilalţi membrii ai grupului sunt îmbrăcaţi în cojoace din piele
întoarsă cu lâna sper exterior, încinşi cu sfoară sau curele, de care sunt prinse clopote de diferite
dimensiuni, prin sunetele cărora se vor alunga spiritele rele. Unul dintre membrii grupuli de
colindători strângea banii, punându-i într-un „bătăcui” (săculeţ), prins la gât sau la brâu.
„Moşii” merg înainte alergând şi scuturându-şi clopotele pentru a da de ştire că vin
colindătorii. La fiecare casă se cântă o colindă scurtă la poartă sau la geam, iar dacă gazda
deschide poarta şi sunt poftiţi în ogradă sau chiar în casă, colindătorii mai cântă una sau două
colinde, uneori în funcţie de preferinţa gazdei.
În casele gospodarilor, colindătorii sunt serviţi de tinerele fete sau neveste, cu cozonaci,
prăjituri, vin şi „răchie” fiartă, pentru a putea înfrunta mai uşor frigul de-afară. La plecare,
fiecare ceată de colindători primeşte din partea familiei o sumă de bani, în funcţie de bunăstarea
fiecăruia. Din repertoriul colindătorilor fac parte mai multe colinde ca: O, ce veste minunată!,
Mare minune, Trei păstori, Sculaţi boieri, Am plecat să colindăm, Deschide uşa creştine, Colo
sus în vremea-ceea, Cerul şi pământul, Pă strujâna de mătasă, Junelui bun....
Târziu după miezul nopţii, colindatul se termină şi colindătorii se retrag la casa unuia
dintre ei, unde-şi numără banii adunaţi, împărţindu-i între ei şi încing o petrecere cu răchie fiartă
şi „cârnaţi în raină” (cratiţă) cu „coleşă” caldă, pe care o termină abia spre ziuă.
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În ziua Sfintei Sărbători de Crăciun, colindătorii merg la biserică pentru a participa la
Sfânta Liturghie, colindând împreună cu ceilalţi, spre slava lui Dumnezeu, a oamenilor
bunăvoire şi a lumii pace.
Cetele de colindători care sunt mai aproape de biserică, pornesc colindul de la casa
parohială, unde preotul paroh împreună cu familia îi aşteaptă cu bucurie mare, cinstindu-i cu cele
necesare momentului. În ultimii ani, din partea bisericii, colindă un grup de bărbaţi maturi, în
frunte cu preotul satului şi cu cântăreţii bisericii.
Colindătorii le cântă cu incredinţarea că sunt solii unei lumii mai bune, cu binecuvântarea
Domnului care a venit intre noi "Să se nască si să crească, să ne mântuiască".
Colindele ne inalţă sufleteste, ne înnoiesc făptura interioară, ne apropie unii de alţii, ne
fac mai buni, mai iubitori, mai iertători, mai credincioşi, intr-un cuvânt ne picură in suflet acea
rază de lumină, călăuzitoare spre veşnicie.
Cred, că pentru fiecare dintre noi, oricât de bătrâni am fi, sărbătorile copilăriei rămân
mereu vii în sufletele noastre, însoţindu-ne pe întreg parcursul vieţii noastre.

CHRISTMAS IN THE WORLD

Prof. Negrea Tamara Roxana
Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm. Vâlcea – jud. Vâlcea

The birth of our Lord Jesus Christ is commonly known as Christmas. He was born in
Bethlehem in a humble manger in order to give us an example of love and obedience. The three
Magi were guided by the heavenly star to get to their Lord, bringing Him gold, incense and
myrrh as gifts. He was born as an ordinary child, but he was a King – not the king of a temporary
kingdom, but the Lord of hearts in the Kingdom of Heaven, the healer of the wounded, the
Saviour of those who want to save their souls.
There is no other event or holiday richer in symbols and significances and more willingly
celebrated by people all over the world than Christmas. It is a Christian holiday and symbolises
our wish to be everlasting and reunited with God in his kingdom. Christmas is a miracle of love,
colour and light, in which men and women, young and old together, turn into happy children. We
all love Christmas because it is so colourful: it has carols, sparkling snowflakes and green
mistletoe.
This holiday brings peace in our souls and reminds us to be better and merciful, to
believe in miracles, to enjoy life with our family. Christmas is a time of joy and happiness. When
it’s Christmas, people are surrounded by smiling faces, Christmas-tree decorations, warm fires,
rich festive meals and reunited families. Christmas is the time of year when all dreams come
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true. Children of all ages, teenagers and adults wait for Santa Claus and Saint Nicholas to bring
them wonderful presents and fulfil their wishes. People gather around the fir tree to sing carols
and admire the gifts they received.
Christmas is also associated with several symbols which have deep significances.
The Christmas tree is usually placed in front of the fireplace. The pure green colour of
the fir tree remains unchanged all year round, representing the everlasting hope of mankind, all
the needles point to the sky, making the fir tree a symbol of man’s dreams and thoughts turning
toward heaven.
Carols - people sing songs called carols which tell about Christ’s birth. They also
represent people’s joy of celebration.
Bells usually ring to announce the birth of Jesus. People use bells to worship God.
On Christmas Eve, Santa Claus drives through the sky in a sleigh drawn by light
reindeer. He comes down the chimneys, leaves the presents and goes on. Santa Claus is dressed
in red clothes and has a snow white beard and moustache. He wears a long red or green robe, and
leaves presents in stockings on Christmas Eve. However, the gifts are not usually opened until
the following afternoon. Father Christmas delivers them during the night before Christmas. The
Children leave an empty stocking or pillowcase hanging at the end of the bed. In the morning
they hope it will be full of presents. People give presents to one another because the Magi
brought presents to the baby Christ.
Mistletoe is a branch of evergreen plant hung at Christmas time. People think of mistletoe
as a plant of peace and harmony. They associate mistletoe with prosperity. Church fathers
suggested the use of holly as an appropriate substitute for Christmas greenery and healing
properties.
Candles represent the light that Jesus brought to earth. Pagans who converted to
Christianity used candles on the sacred evergreen tree. Candles are also associated with fire,
flames, air and smoke. They can purify and destroy at the same time. The wax which burns is
destroyed and the flame which rises symbolises Christ’s double nature, human and divine. A lit
candle stands for light, life and spiritual community, and it has a major importance for
Christians, because it represents faith and Christ’s divine Light.
Christmas tree lights and decorations represent Christ as being the "Light of the
World." Lights also represent stars. Candles were first used as lights on the Christmas tree. The
Christmas light is often likened to the stars in the sky, or the glisten of freshly fallen snow in the
moonlight.
Specific colours - the colours associated with Christmas are red, green and gold. Red
symbolises Christ’s sacrifice and the blood He shed on the cross for our sins. Green represents
hope, young age, nature and eternal life in Jesus Christ. Gold is an expression of Christ’s royalty.
Christmas cards - at Christmas, families send greeting cards to the people they love and
to their relatives. “Merry Christmas to you!” is the greeting used by people for the Christmas
Day and „A Happy New Year!” for New Year’s Day.
In conclusion, Christmas is and will always be the most important holiday of the year,
when people all over the world are reunited in spirit and become better and merciful with their
fellow beings.
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BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ LA COLEGIUL ECONOMIC ,,VIRGIL
MADGEARU” TG-JIU

Profesor Popescu Mihaela
Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” Tg-Jiu, Gorj

Sărbătoarea Crăciunului şi cea a Noului An, celebrate în fiecare an în luna decembrie, au
devenit mult mediatizate la nivel mondial, printr-o serie de manifestări desfăşurate, în acest sens, de
diverse companii, asociaţii sau instituţii cuturale: interpretări de colinde, prezentări de tradiţii şi
obiceiuri, spectacole de dansuri populare, petreceri surpriză, concerte de muzica uşoară etc. Dat fiind
acest context multicultural şi bogatele referinţe culturale franceze, cu privire la cele două sărbători
mai sus amintite, am considerat utilă promovarea tradiţiilor şi a obiceiurilor despre Crăciun şi Anul
Nou din Franta şi în cadrul colegiului nostru, prin organizarea proiectului educativ extracurricular
,,Joyeux Noël et Bonne Année” desfăsurat în data de 13 decembrie 2016.
În strânsă legătura cu cele menţionate mai sus, scopul acestei lucrări este de a promova
acest proiect, ilustrativ, consider, pentru integrarea instrumentelor TIC (surse de documentare şi
informare, Programul Microsoft Powerpoint−prezentări PPT, filme video), în scopul însuşirii şi
aprofundării cunoştinţelor elevilor instituţiei, cu privire la tradiţiilor de Crăciun şi de Anul Nou din
Franţa. O serie de activităţi interactive, bazate pe lucrul în perechi şi în grup, s-au derulat cu aceasta
ocazie, toate contribuind la dezvoltarea spiritului de initiativă, de colaborare şi de competiţie al
elevilor clasei a XI-a E, participanţi în cadrul proiectului: audiţia şi interpretarea de colinde în limba
franceză (,,Pere Noël arrive ce soir”, ,,Vive le vent’’, ,,Mon beau sapin’’, ,,On se dit joyeux Noël”);
vizionarea video despre vocabularul specific francez, utilizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, precum
şi urmărirea filmului video despre celebrarea Crăciunului şi a Anului Nou în oraşul Strasbourg din
Franţa; rezolvarea unori chestionare, pe baza informaţiilor video urmărite; completarea informaţiilor
lacunare din cadrul unor texte despre sărbătorile de iarnă; prezentarea PPT despre sărbătorirea
Crăciunului şi a Noului An în Franţa.
Desigur, după activităţile de diseminare desfăşurate, atât în cadrul instituţiei, cât şi în alte
unităţi de învăţământ de la nivelul judeţului,

proiectul educativ extracurricular se doreşte a fi

continuat şi promovat în fiecarea an. Menţionez, în cele ce urmează, câteva dintre modalităţile de
monitorizare şi de evaluare ale proiectului: conversaţia, cerecetarea electronică, utilizând Internetul,
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proiectul în Power Point, selectarea de informaţii, expunerea de informaţii, vizionarea unui film
video, completarea unui chestionar, aprecierile verbale şi scrise, diplomele de participare,
popularizarea activităţii derulate pe panoul din holul scolii şi pe website-ul colegiului, fotografierea
elevilor şi a profesorilor coordonatori pentru CD-ul final al proiectului.
În încheire, consider că valoarea educaţiei creşte într-un context în care, integrarea
tehnologiilor informatice şi de comunicare în cadrul proiectelor educative, extracurriculare devine o
necesitate. Fără îndoială, într-o societate a schimbărilor permanente, cadrul didactic trebuie să facă
dovada flexibililităţii, a implicării în diverse proiecte extracurriculare, unele dintre acestea menite să
dezvolte spiritul de initiativă, de competiţie şi de colaborare al elevilor, să favorizeze însuşirea si
aprofundarea de cunoştinte şi nu, în ultimul rând, să implice tehnologia ca mijloc modern de realizare
a diferitelor tipuri de activitati. Proiectul educativ extracurricular ,,Joyeux Noël et Bonne Année”
desfăşurat în cadrul Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu” din Tg-Jiu este un exemplu, în acest
sens, şi îmi exprim încrederea că acesta va constitui un punct de reper şi pentru alte proiecte de acest
tip, realizate de diverse cadre didactice în viitorul apropiat.
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Bucureşti.
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TRADIṬII ȘI OBICEIURI LOCALE – LOLE

CREṬU IOAN/ ROBU ZAMFIR FLORIN DUMITRU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “G.D. TEUTSCH” AGNITA, LOC. AGNITA, JUD. SIBIU

Interculturalitatea în spaţiul românesc este o realitate nu numai în domeniul culturalartistic dar şi naţional, economic, social, religios, fără a înlătura sau diminua specificul naţional,
dimpotrivă îl îmbogăţeşte.
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Agnita, orașul situat în inima României, la intersecția Văii Târnavelor cu Țara Bârsei,
este liantul locuitorilor români și sași. Populația Văii Hârtibaciului a fost și este multietnică,
formată din români, germani, unguri și rromi. Caracterul intercultural se datorează în primul rând
conviețuirii sașilor cu românii încă din secolul al XII-lea. Sașii au fost aduși aici de către regele
Gheza al II-lea din regiunile Rinului de Jos și ale râului Mosel pentru a coloniza regiunile expuse
și mai slab populate din părțile sud-estice ale Transilvaniei. Ei sunt singurii care au fost
colonizați pe cale pașnică, fără forța armelor.
Datina „lolelor”– vechi obicei săsesc, menționat pentru prima dată în 1689, își are
rădăcina adânc înfiptă în trecutul de veacuri al acestor locuri.
„Lolele”, măștile urâte, sunt interpretate a fi simbolul „răului” care au fost izgonite de
puterile „binelui” – transpuse și sub forma victoriei primăverii asupra iernii. Astfel, cei doi băieți
îmbrăcați în alb, care îl încadrează în dreapta și în stânga pe „căpitan” (cel ce poarta o bâtă
împletită cu benzi colorate și de care atârnau multe funde de diferite culori) simbolizează
„binele”, respectiv, primăvara.
„Lolele” aveau rolul de a alunga spiritele rele din lăzile de breaslă, acestea să poată aduna
în noul an meșteșugăresc câștiguri cât mai mari, calitate, prosperitate. În același timp, calfele
sperau ca noul conducător să fie „păzit de spiritele rele” și să nu înăsprească exploatarea.
Obiceiul de înmânare a lăzii de breaslă a suferit modificări și întreruperi condiționate de
contextul istoric și social cultural.
„Lolele” din Agnita reprezintă îmbinarea a două tradiții: obiceiul agrar cu mascații
plesnind din bici, care alungă spiritele rele și alaiul „parada breslelor”.
Lăzile de breaslă erau purtate de la vechiul staroste la cel nou și erau păzite de lole. Breslele erau
formate numai din cetățeni sași. Reprezentative pentru localitatea Agnita erau: breasla
cizmarilor, a blănarilor, a croitorilor, a fierarilor, a olarilor și a tâmplarilor. Conducătorii
ceremoniei purtau steagurile, lăzile și semnele de încunoștințare.
În patrimoniul Muzeului de Istorie „Valea Hârtibaciului” Agnita se păstrează 20 de lăzi de
breaslă, 16 semne de încunoștințare, 11 sigilii, trei steaguri (al croitorilor – 1646, al blănarilor –
1745 și al cizmarilor), statut și regulamente ale breslelor.
La alai participau toate breslele, fiecare purtând vechile lor drapele, precum și tot felul de
embleme și simboluri legate de vechile credințe și rituri de fertilitate. Până în anul 1941
participau numai cei din breslele din Agnita. Din 1969, la alai participau inclusiv femeile și
copiii sași ai celor din bresle, foarte rar câte un român, prieten bun cu sașii.
Obiceiul „lolelor” în Valea Hârtibaciului începea în Agnita, centrul geografic și economic
al acestei văi, apoi se desfășura pe rând și în celelalte localități din zonă. Era o mândrie pentru
toți membrii breslei, maiștrii, calfe, ucenici, de a participa la manifestări împreună cu „steagul
breslei”.
Alaiul sau Parada reprezenta înmânarea lăzii de breaslă "Ladeforttragen"- noilor
conducatori de breaslă şi a calfelor, fiind însoţit de personaje haioase "lole"(Urzeln) care săreau
şi protejau lăzile de vecinătate. Participarea acestora în cadrul paradei a devenit în timp un obicei
popular foarte important pentru comunitatea săsească a Agnitei.
Alaiul lolelor este anunțat de un grup de copii, îmbrăcați în lole ce pocnesc din „bice”,
însoțiți de fanfară, urmați de întreg alaiul. Alaiul lolelor este condus de căpetenia breslei
cizmarilor, "Paradehauptmann" a cărui îmbrăcăminte este compusă dintr-o cămaşă albă, pe care
sunt prinse panglici colorate, pantaloni negrii a căror margine este cusută cu fir de aur, iar pe cap
acesta poartă o căciulă cu boruri foarte late din blană de nurcă de culoare neagră, iar în mâini
mănuşi albe în care ţine (în mâna stângă) o spadă, iar în cealaltă un baston pe care îl manevrează
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în timpul paradei casemn făcut lolelor - când îl ţinea sus, însemnă că lolele au voie să pocnească
din bice, iar când îl ţine în jos e semnalul de întrerupere.
Căpetenia este însoţită de doi copilaşi de 12 - 14 ani simbolizând îngerii păzitori
"Schutzengel-chen", a căror îmbrăcăminte este identică cu cea a câpeteniei, doar că pe cap poartă
o pălărie colorată de formă triunghiulară, iar în mână ţin un steguleţ din mătase roşie brodat cu
fir de aur.
Membrii breslelor, pe lângă purtarea simbolurile lor în acest convoi, a drapelelor cu
embleme, a lăzilor cu privilegii, execută cu această ocazie și câte o demonstrație artistică,
specifică.
Ca simbol al breslei cizmarilor aceştia poartă o coroană mare confecţionată din crengi de
brad numită "Die Zwerg", în vârful căreia sunt prinse un măr şi un clopoţel care sună la fiecare
mişcare foarte plăcut. Steagul de breaslă datat cu anul 1767 încheie alaiul breslei cizmarilor.
Breasla croitorilor (Schneiderzunft) este reprezentată de două personaje tradiţionale:"
Schneiderrößchen" şi "Mummerl". Aceștia prezintă „jocul căluțului”, care diferă de jocul
practicat de breslele croitorilor din alte orașe. Omul ce mână calul cu biciul reprezintă o
reminiscență a renumitei herghelii a breslei croitorilor întreținută în Agnita pe hotarul denumit
„Fetea”. Aceasta herghelie avea renume peste hotare, furnizând caii săi până și gărzii princiare
din Transilvania.
Primul personaj - calul şi călăreţul este reprezentat de o persoană mascată cu un cap de
cal, dând astfel impresia că călăreţul stă pe cal. Cel de-al doilea personaj mascat are rolul de a
îndemna căluţul la un dans de menuet, pe care aceştia îl interpretează. Lada şi steagul de breaslă
datat cu anul 1635 încheie alaiul croitorilor.
Breasla blănarilor (Kürschnerzunft) este însoţită de două figuri tradiţionale simbolice coroana blănarilor pe marginea căreia sunt fixate patru vulpi care au fiecare în gură câte un jder,
care la rândul lui are în dinţi un ou. Pe tot parcursul paradei, coroana este învărtită creând
impresia că vulpile ar fi în mişcare.
Cea de-a doua figură tradiţională a breslei blănarilor este reprezentată de un urs şi de
stăpânul acestuia. Bărbatul care poartă blana de urs trebuie să fie de statură mai mică. Însoţitorul
ursului îmbrăcat cu o vestă şi o căciulă din blană animă ursul să "joace" prin bâtăile ritmate de
tobă. Steagul blănarilor din Agnita – 1745 este în formă de flamură, din damasc, de culoare
albastru închis. Pe avers apare simbolul breslei, un înger încadrat într-un ornament de frunze,
susținând o bucată de blană. Îngerul este îmbrăcat într-o tunică purpurie, ale cărei mâneci ajung
până la brațe. Aripile sunt aurii, fruntea înaltă, ochii doar două puncte negre, iar buzele de
culoare roșie. Părul este roșcat maroniu. În partea inferioară se observă un postament vegetal. În
părțile exterioare ale blănii se observa cifrele 1, 7, 4 și 5 reprezentând anul confecționării.
Ornamentul este împodobit cu două șnururi de culoare roșie, cu câte un ciucure auriu. Pe margini
se găsesc două benzi continue argintii, albastre sau roșii în mijlocul cărora se află ornamente
greco-italice cu direcția în sus 14 .
Ultima breaslă, purtând steagul breaslei dogarilor (Faßbinderzunft) datat cu anul 1822
încheie alaiul. Aceasta este reprezentată de doi butnari, costumați tradițional cu: cămeşi albe,
pantaloni treisferţi de culoare neagră, ciorapi, căciuli şi un cordon de culoare roşie. Acești
"artişti" învărt cu iscusinţă câte un cerc de butoi pe care sunt puse în formă piramidală pahare
pline cu vin, fără să verse nici o picătură.
Datina se trage din timpul când ciuma cauza multe victime. Aceasta boală medievală,
răspândită în toată Europa decima populația și ca să fie înveselită, calfele butnarilor se îmbrăcau
în culori vii, practicând acest joc. Lolele, care încadrează în tot acest timp alaiul, sunt grupate în
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număr de 10 - 30 de persoane, pe grupe de rudenie sau vecinătăţi, al căror conducător este "tatăl
de vecinătate". În grup, participă, alături de bărbaţi, fete, femei chiar şi copii între 4 -7 ani, toți
costumați în costume de lole.
Festivitatea alaiului se încheie în faţa Primăriei, prin intonarea imnului Transilvaniei,
Siebenbürgen Land des Segens, (Transilvania binecuvântată) compus de scriitorul revoluționar
Moltke (Brașov). Se cântă de către toți participanții la alai, fiind urmat de urările de sănătate şi
prosperitate pentru noul an. Momentul culmină cu ridicarea măştilor tuturor participanţilor. De
acum încolo, până la ora 17, lolel au dreptul să meargă în grupuri pe străzi, din casă în casă,
unde, prin pocnete şi zgomotul tălăngilor alungă spiritele rele. Pe stradă, lolele învârt cunoscuţii
şi admiratorii cu biciul, iar dacă sunt recunoscuţi, primesc drept recompensă, câte o gogoaşă.
După ora 17, se adună pe grupe în mai multe case, unde se servește vin, sarmale şi gogoşi și se
petrece până dimineaţa.
Concluziile etnografilor privitoare la alaiul „lolelor – Urzellaufen” spun că aceasta ar
constitui mai multe datini compuse. Partea cea mai veche este de origine păgână, „lolele”
propriu-zise, iar celelalte, „jocul cercului” (dogari) și „jocul căluțului”(croitori), sunt adăugate
ulterior. Sașii agniteni, care au plecat înainte și după 1989, își prezintă obiceiul și în Germania în
localități precum: Sachsenheim, Traunreut, Geretsried, Nürnberg, Weisendorf și Bonn. Faptele
de istorie modernă și contemporană respectă dezvoltarea și schimbările succesive în toate
planurile politic, social, cultural și economic, la nivelul întregii regiuni a Văii Hârtibaciului, sub
aspect zonal și al României, sub aspect general. Cetatea fortificată (azi Biserica evanghelică și
Școala G.D. Teutsch). În anul 1935 „Alaiul mascaților” din Agnita a fost filmat, iar filmul se
păstrează în Arhiva Muzeului Național Brukenthal din Sibiu. Astăzi, tinerilor abia dacă le mai
sunt cunoscute atribuţiile breslelor - acelea de suport al vieţii economice şi apărător al cetăţii - și
procesiunile în cadrul cărora calfele se costumau în piei de animale, însemnate cu semnele
breslei şi sugerau, prin dansuri iniţiatice, meşteşugul practicat.
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SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI

Profesor Pintilii Niculina
Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, loc. Dumbrăveni, jud. Suceava

„Taină străină şi minunată văd! Cântecele păstoreşti răsună în
jurul urechilor mele. Îngerii cântă, Arhanghelii psalmodiază, Heruvimii înalţă imne, Serafimii
doxologesc. Toţi prăznuiesc văzând pe Dumnezeu pe pământ şi pe om în ceruri, pe Cel de Sus,
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jos, din pricina Tainei întrupării, pe cel de jos, Sus, din pricina iubirii de oameni.” (Sf. Ioan
Gură de Aur)
De peste două milenii, an de an, alaiuri cereşti coboară pe pământ şi bat la poarta fiinţei
noastre cântând colind de slavă Celui ce, întrupat, a venit să ridice păcatul lumii. Ziua minunată
şi sfântă în care îngerii şi oamenii se veselesc şi cântă împreună, este ziua luminoasă în care cerul
se uneşte cu pământul, ziua în care tristeţea moare căci s-a născut Bucuria lumii. Şi cum să nu ne
bucurăm de Sfânta Naştere a Domnului, căci prin ea, Hristos, rămânând Dumnezeu, s-a făcut Om
şi coborând din înălţime a aflat sălaş preacurat în pântecele Fecioarei? Cum să nu ne minunăm şi
să ne veselim, căci Domnul a luat firea noastră omenească.
Din nespusa Sa dragoste, Făcătorul cerului şi al pământului a adus slavă făpturii Sale,
căci s-a lăsat cuprins de ea şi S-a întrupat devenind Prunc. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ne-ar fi
iubit atât de mult? Ar fi fost, cu siguranţă, un Dumnezeu rece şi nepăsător, ar fi rămas străin şi nu
în comuniune cu noi, un Dumnezeu care nu S-ar fi oferit. Dar El nu S-a negat pe sine şi creaţia
Sa a căpătat sens...
Sensul creaţiei este tocmai iubirea, căci Dumnezeu ne-a creat din iubire, o iubire
jertfelnică. Pentru Tatăl, iubire înseamnă trimiterea în lume a Fiului Său, care prin Naşterea,
Răstignirea şi Învierea Sa nu face altceva decât să Se ofere, să-şi ofere Trupul şi Sângele Său –
Sfânta Împărtăşanie. Fiul ne iubeşte precum Tatăl, şi din iubire ne vrea asemenea Lui, şi atunci
ne dă poruncă să ne iubim unii pe alţii precum El ne-a iubit. Iisus Hristos ne vrea blânzi şi
smeriţi. Sfântul Siluam spunea că „dacă omenirea ar cunoaşte pe Domnul şi ar şti cât de blând şi
de smerit este, într-un singur ceas faţa lumii s-ar schimba şi toţi oamenii s-ar umple de bucurie şi
iubire”.
Dumnezeu a lăsat fiecăruia dintre noi o punte zidită la creaţie care uneşte, prin trăire,
Pământul de Cer. Astfel, oricât s-ar fi răcit inima noastră sub povara păcatului, în preajma
Naşterii Mântuitorului, glasuri se ridică spre Cer: „Am ieşit de la Tine, Doamne, ieşi în căutarea
mea!”. Când omul uitase câtă mângâiere se găseşte umblând pe cărările înguste ce duc la
mântuire, Dumnezeu, din dragoste pentru zidirea Sa, ne-a dat nouă pe Fiul Său, singurul născut
dincolo de poftă. Mare este taina întrupării; câtă umilinţă a Celui nemărginit, coborât în pântece
de Fecioară şi născut în iesle de vite. Mare este iubirea cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu! A
trimis pe Fiul Său să ne ridice din neascultare, din împietrire către Iubirea care pe toate le rabdă,
pe toate le crede.
De Crăciun, pe 25 decembrie, venit în lume Cuvântul lui Dumnezeu! Să-l slăvim precum
au făcut-o păstorii şi magii, căci fericiţi sunt acei ce n-au văzut, dar cred! Să slăvim Pruncul
aşteptat de veacuri şi vestit de proroci, pentru care a pogorât Arhanghelul şi a răsărit Steaua! Să
ne veselim căci, iată, avem un Domn născut pentru toţi, păcătoşi sau virtuoşi, săraci sau bogaţi,
învăţaţi sau oameni simpli.
Nici un împărat n-a stat la masă cu sărmanii, nici unul nu a semănat între noi atâta
credinţă, încât cei orbi să-şi capete vederea, cei morţi să învieze, cei împietriţi să iubească. Ale
Mântuitorului sunt toate acestea, El a sfărâmat porţile Iadului. Peste lumea aruncată în prăpastie
datorită neascultării, se coboară Fiul lui Dumnezeu, ne ridică spre ceruri Mântuitorul. Făcând din
viaţa Sa o pildă, Iisus Hristos clădeşte din nou omul: îl învaţă să creadă, să nădăjduiască, să
iubească. Naşterea Domnului este, de fapt, renaşterea noastră; ea echivalează cu o nouă creaţie –
mistică – a lumii. Şi nimeni şi nimic nu este exclus de la această taină supremă.
Fiul lui Dumnezeu a coborât în chip minunat, dar suferinţa, durerea, ispitele nu L-au
ocolit pentru că „prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul
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celor ce sunt ispitiţi” (Sf. Apostol Pavel către evrei 2,18). Mântuitorul nu a venit în lume să i se
slujească, ci a venit ca să slujească omului. Răscumpărătorul omului ne învaţă a privi dincolo de
aparenţe, căci lumina se poate aprinde oriunde pe pământ. Ne învaţă să descoperim binele
dincolo de rău, frumosul dincolo de urât, puritatea dincolo de mizerie, unitatea dincolo de
dezbinare.
Dumnezeu singur este fără păcat şi de aceea El ne rămâne unică măsură. Prin cuvântul
Lui, ieslea şi vitele acestei lumi sunt chemate să se prefacă în Împărăţie a Slavei. De aceea,
prăznuind naşterea cea minunată, noi prăznuim bucuria Ierusalimului Ceresc, pe care Sfânta
Maria l-a făcut cu putinţă; o bucurie în toate şi în toţi, pentru toţi şi pentru toate, peste toţi şi
peste toate! Întreaga taină a acestei bucurii stă în scâncetul pruncului din iesle, izvodit din
neprihană. Binecuvântat prin acest act de creaţie dumnezeiesc, pământul primeşte sărutarea
sfintelor Sale tălpi, stropirea cu sfintele lacrimi de sânge căzute în Ghetsemani şi pe Golgota. Pe
acest tărâm, vor creşte pururea ucenicii lui Dumnezeu, aici vor învăţa colinde copiii noştri, atâta
vreme cât suspinuri negrăite vor căuta Mântuirea.
De Crăciun, colindele vestitoare ale Naşterii Domnului aduc pace, dragoste şi seninătate,
steaua călăuzindu-ne spre Betleemul sufletelor noastre pentru a-I aduce, precum magii, daruri
nepreţuite, daruri nepieritoare, transmise din generaţie în generaţie: COLINDELE. Colindăm la
orice vârstă atât rude, prieteni, cunoscuţi cât şi necunoscuţi şi aducem bucurie vestind Naşterea
Domnului.
În colinde Îl numim pe Iisus Hristos: Mesia, chip luminos, Fiul mult dorit, Dumnezeu
adevărat, Domn Preabun, Fiul Cerului şi Domnul Pământului etc. Prin colinde aducem cinstire
atât Domnului cât şi Preacinstitei şi ne mărturisim credinţa atât în Dumnezeu, în Maica
Domnului cât şi în împărăţia fără de sfârşit. Colindătorii sunt cei care „vin mereu” şi ni-L aduc
pe Dumnezeu” de aceea: Deschide uşa, creştine!

NAŞTEREA DOMNULUI

Prof. înv. primar: Constantin Ştefania
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Limanu
Jud. Constanța

,,Crăciunul nu este o perioadă ci o stare de spirit. Adevăratul spirit al Crăciunului
înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi, din plin, compasiune.”
Calvin Coolidge
Ca în fiecare an, luminatul praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos ne umple
sufletul de o negrăită bucurie duhovnicească, pentru că această zi reprezintă împlinirea
făgăduinţelor şi nădejdilor pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor de la început, ca îndemn de
călăuză pe drumul ce duce spre mântuire.
An de an bucuria sărbătoririi Naşterii Domnului pune stăpânire pe întreaga noastră fiinţă.
Este, de fapt, partea comuniunii noastre la bucuria cea sfântă şi fără de sfârşit a vieţii
dumnezeieşti, pe care o zugrăveşte Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan când afirmă: „Viaţa s76

a arătat şi am văzut-o şi vă mărturisim şi vă vestim viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a
arătat nouă” (I Ioan 1, 2-3). Această mărturie exprimă o lucrare vie, căci prin Întruparea şi
Naşterea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a adus-o şi ne-a împărtăşit-o ca viaţă dumnezeiască,
nemuritoare. Descoperindu-se oamenilor ca „pâinea vieţii” (Ioan 6, 48) şi lămurind că această
pâine este Trupul Său pe care îl va da pentru „viaţa lumii” (Ioan 6, 51), Mântuitorul Iisus
Hristos a ridicat viaţa omenească la plinătatea vieţii dumnezeieşti şi a arătat, peste veacuri, că
viaţa este bunul şi darul suprem de care trebuie să se bucure nu numai omul, ci şi întreaga
făptură. Sărbătoarea Naşterii Domnului este, astfel, sărbătoarea vieţii. Prin Întruparea sa, Fiul
lui Dumnezeu ne-a descoperit valoarea şi frumuseţile vieţii. Mântuitorul a venit în lume pentru
a da un sens nou existenţei omeneşti.
Din Sfintele Evanghelii, cunoaştem că Iisus Hristos s-a născut în Iudeea, la Bethleem.
Din cauza poruncii regelui Irod de a ucide pruncii din Iudea ,,de doi ani şi mai jos” (Matei 2,
16), Fecioara Maria şi bătrânul Iosif au plecat cu pruncul Iisus în Egipt, de unde s-au întors
după moartea lui Irod şi s-au stabilit la Nazaret, în Galileea (Matei 2, 13-23), în timpul regelui
Arhelau, fiul lui Irod cel Mare. La vârsta de 12 ani, mergând la templul din Ierusalim, cu
prilejul sărbătorii Paştelui, s-a rătăcit de părinţii săi şi a fost găsit după trei zile în templul din
Ierusalim, în mijlocul învăţătorilor. De la Ierusalim, s-a întors cu părinţii săi la Nazaret, unde a
trăit până la vârsta de 30 de ani (Luca 2, 42-51).
În noaptea de Crăciun este aşezată naşterea celui mai mare ideal care există pentru lume,
care se realizează când Pământul îşi atinge ţelul. Ceea ce este anunţat acum în mod profetic,
devine cândva realitate. Aşa cum se înviorează iubirea învingătoare de moarte în pomul de
Crăciun, tot aşa se va înviora ea însăşi în viitor, în toţi oamenii. Ea există acum ca perspectivă.
Noi simţim astfel, în sensul sărbătorii de Crăciun, că ceea ce vine la noi de la mare depărtare
este ceva ce a fost sărbătorit însă mereu, din timpuri străvechi. Când această sărbătoare va fi
recunoscută în mod just, ea va dobândi pentru noi din nou o mult mai mare importanţă. Toate
sufletele în care Crăciunul stimulează scânteile juste, vor simţi în mod viu ce lasă Crăciunul să
se nască în ei, capacitatea care li se va dezvolta în puterea care-i va pune în starea de a vedea,
de a simţi, de a voi, astfel încât versetul se întoarce şi se spune: ,,Lumina străluceşte în
întuneric, iar întunericul, treptat, a cuprins-o cu înţelegerea”. Sărbătoarea Crăciunului este o
chemare sfântă la puritate, la curăţire sufletească şi la înnoirea vieţii pentru a-L primi pe
Hristos cel venit la noi ,,plin de har şi de adevăr”(Ioan1,14).
Deşi au trecut de atunci două mii de ani icoana Naşterii Domnului e pururea vie în
sufletul şi viaţa noastră pentru că, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat e veşnic viu şi vine
să se sălăşluiască în sufletele noastre, pentru ca să se umple de sfinţenia Lui, de curăţirea Lui,
să ne lumineze sufletul şi inima. Iarăşi ne îmbrăcăm în hainele de sărbătoare şi după ce neam,,curăţit simţirile”prin taina spovedaniei şi a Sfintei Împărtăşanii, mergem cu toţii la Casa
Părintelui Ceresc ca să primim înăuntrul nostru pe Fiul lui Dumnezeu, care vine la noi în chip
de prunc ceresc nevinovat ,,să se nască şi să crească, să ne mântuiască”.
Ne umplem de
fiecare dată de Crăciun de aleasă bucurie la fel ca şi păstorii Bethleemului şi împreună cu ei ne
înfiorăm la cuvintele îngerului care a grăit:,,Iată, vă binevestesc vouă o bucurie mare, care va
fi pentru tot poporul, că vi S-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui
David” (Luca2,10-11).
Prin Fiul Său, Dumnezeu s-a împăcat cu oamenii, i-a împăcat, le-a pus în inimi pace şi
bucurie. De aceea vedem în taina Crăciunului chemarea lui Dumnezeu la iubire între oameni,
la înţelegere şi disponibilitatea de a ajuta, la iertare şi împăcare, la pace şi prietenie.
Crăciunul este pătrunderea iubirii în aceasta lume întunecată şi rece, unde se află şi inimile
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noastre. Şi în ele pot să pătrundă iubirea şi bunătatea ce trec de la om la om, în împăcarea
dintre oameni, în bună înţelegere, în iertare, în răbdare, în amabilitate. Dumnezeu nu locuieşte
printre cei care se urăsc, se ceartă, se duşmănesc, se înveninează şi se invidiază.
Crăciunul este o chemare să ne lepădăm de orice violenţă, de orice răutate şi să ne
deschidem inimile şi mâinile pentru oameni aflaţi în suferinţă, scriind cuvântul pace pe chipul
lor. Iisus Hristos a vorbit şi a lucrat în numele, cu autoritatea şi puterea lui Dumnezeu Tatăl, a
mărturisit înaintea Apostolilor şi a oamenilor misiunea Lui dumnezeiască, a avut o viaţă
morală de o curăţie şi înălţime unică şi incomparabilă. El a dat învăţături sublime în cuvinte,
parabole şi imagini de o simplitate, sinceritate, adâncime, frumuseţe şi înţelepciune
supranaturală. Învăţătura Lui n-a fost depăşită şi nu poate fi depăşită de nici una dintre religiile
naturale ale lumii, sau de vreun alt sistem de gândire religios, ea fiind de origine
dumnezeiască.
Evanghelia, adică Vestea cea bună, propovăduită de Iisus Hristos este un mesaj religios
şi moral, nu social, politic sau economic. Prin învăţătura Sa, Mântuitorul urmăreşte mântuirea
omului, care înseamnă curăţirea şi eliberarea lui de păcate, restaurarea firii umane, reînnoirea,
sfinţirea şi îndumnezeirea omului. Deşi Iisus a predicat iudeilor, învăţătura lui are caracter
universal, fiind destinată întregii lumi. El însuşi ne încredinţeaza:,,Şi se va propovădui
Evanghelia aceasta a împărăţiei în toata lumea spre mărturie la toate neamurile”(Matei 24,
14). Acest universalism religios, aşa cum l-a vestit Mântuitorul, era o noua concepţie, ca şi
toate marile adevăruri revelate de El.
Iisus Hristos şi-a afirmat dumnezeirea Sa nu numai prin cuvintele şi învăţătura Sa, ci mai
ales prin faptele, minunile şi profeţiile Sale.
Minunea cea mai mare, care a confirmat că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, este
învierea Sa din morţi. De asemenea, propriile Sale profeţii confirmă dumnezeirea Sa. Iubirea
este cea mai mare poruncă dată de Iisus Hristos şi cea mai mare realizare a vieţii creştine:
iubirea faţă de Dumnezeu, ca Tatăl ceresc al tuturor oamenilor, şi iubirea de oameni ca fii ai
lui Dumnezeu şi fraţi ai noştri:,,Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, spune Domnul nostru
Iisus Hristos, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău”. Aceasta este marea şi cea dintâi poruncă.
Iar a doua, la fel cu aceasta: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22, 37 - 39;
Marcu 12, 29-31; Luca 10, 27).
După mărturia Sfântului Apostol Ioan, ,,dragostea este de la Dumnezeu... căci Dumnezeu
este iubire. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi” (I Ioan 4, 7-8, 19). Iisus
Hristos a adus nu numai ideea de iubire a aproapelui nostru, ci a şi dat pilda dumnezeiască a
unei vieţi de iubire, bunătate, iertare şi curăţire sufletească, la care fiecare trebuie să năzuiască,
spre desăvârşirea sa. Astfel, Iisus Hristos a unit strâns credinţa şi fapta, religia şi morala. Prin
conceptia Sa spiritualistă, prin accentuarea nemuririi omului şi a răspunderii lui înaintea lui
Dumnezeu, prin curăţirea şi intensificarea sentimentului religios şi moral, prin concepţia
despre Dumnezeu şi om, Iisus Hristos a ridicat considerabil sensul şi valoarea religiei şi a
largit orizontul ei ca religie dumnezeiască.
„Ziua de naştere a Domnului este ziua de naştere a păcii!”, spune un sfânt părinte al
Bisericii, întrucât Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ ca să împace pe om cu Dumnezeu şi pe
oameni între ei. O frumoasă cântare bisericească îndeamnă:
„Hristos se naşte, măriţi-L!
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!
Hristos pe Pământ, înălţaţi-vă!”
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Totul este bine când trăim în linişte, iar bucuria noastră este deplină când avem
siguranţa zilei de mâine.
Crăciunul este o sărbătoare a luminii, a compasiunii faţă de semeni; o vreme de voioşie,
bucate alese şi clipe de neuitat petrecute cu familia. Crăciunul este sărbătoarea bunătăţii lui
Dumnezeu, care prin Fiul Său, îl salvează pe om, îl eliberează din starea de sclavie şi de
singuratate, aducându-l la bucuria comuniunii cu Dumnezeu.
Sărbătoarea Crăciunului este şi sărbătoarea colindelor străbune care vin din adânc de
istorie şi prin care am străbătut veacurile păstrându-ne credinţa şi iubirea.
În România Crăciunul este în primul rând momentul în care se strâng toţi membrii
familiei (chiar dacă unii sunt plecaţi departe) pe lângă gospodina casei. Se creează o zarvă şi o
agitaţie plăcută. Una sau două zile sunt dedicate coptului colacilor, cozonacilor, prăjiturilor.
De obicei Ajunul şi în preziua ajunului se pregătesc mâncărurile. În dimineaţa de
Crăciun, primii care se trezesc sunt copiii, pentru a vedea darurile moşului, apoi glasurile lor
trezesc toata casa. În dimineaţa Crăciunului toată familia merge la biserică pentru a asista la
slujbă. Gospodinele încep să pună pe masa frumos decorată tot ce au pregătit mai bun pentru
ziua de Crăciun la care se adaugă rugăciune sau măcar o cruce făcută deasupra mâncărurilor la
gătit şi a aluatului pus la dospit. La ţară bărbaţii aduc lemne să pună pe foc (ca să iasă bune
copturile, sarmalele şi friptura) şi apoi se ocupă de băuturile tradiţionale servite în căni din lut
fiindcă
acestea
păstrează
savoarea.
Odată aşezată familia la masă, se face rugăciunea şi toţi membrii familiei se bucură de
bucate alese după un post lung. Voioşia trebuie să fie peste tot, în toate inimile. După ce toţi
membrii s-au săturat, masa nu se strânge, se lasa chiar şi peste noapte pentru ca familia să aibă
parte de un an îmbelşugat. Dacă este zăpadă, copiii zburdalnici ies afară pentru a face oameni
de zăpadă sau pentru o bulgăreala zdravănă. Părinţii şi bunicii rămân în casă pentru a pregăti
bucatele
pentru
colindătorii
ce
vor
veni
cu
,,Steaua”.
Seara este momentul pentru musafiri. Se spune că dacă primul invitat este bărbat atunci
familia va avea noroc tot anul ce va urma. Toţi invitaţii trebuie să vină cu inimile curate, cu
gânduri
bune
şi
voioşie
pentru
ca
toate
să
meargă
bine.
Odată lasată noaptea, toţi se retrag la casele lor în pace pentru o binemeritată odihnă.
Crăciunul reuneşte familia de peste tot şi pentru o zi toţi oamenii uită de griji, toţi avem
aceeaşi culoare şi credem în aceleaşi valori şi zâmbim de fiecare dată când îl vedem pe omul
acela cu burtă şi barbă albă care este îmbrăcat în roşu chiar daca nu îl vedem zburând într-o
sanie trasă de reni.
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CRĂCIUNUL-NAŞTEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS

Prof. Toma Simona
Bibliotecar Radu Irina
Scoala Gimnazială Traian-Pitesti
Jud.Argeș
Crăciunul este o sărbătoare crestină celebrată la 25 decembrie in fiecare an. Ea face parte din
cele 12 sărbatori domneşti sau praznice impărăteşti.
Acest eveniment a avut loc in urmă cu 2000 de ani într-o pesteră din Betleemul Iudeii Aarinei
împărat al Imperiului Roman era Octavian Augustus, iar rege în Iudeea era Irod Idumeul. Sfânta
Fecioară Maria şi bătrânul Iosif logodnicul ei locuiau in Nazaret unde Iosif era dulgher. Ei
trebuiau să se înscrie în oraşul strămoşului David, adică în Betleem. La ieşirea din Betleem,
dincolo de poarta dinspre miazăzi s-au oprit. Aici au găsit o peşteră care slujea drept staul pentru
vite. S-au adăpostit aici unde în sărăcia cea mai desăvârşită Fecioara Maria a adus pe lume pe
Mântuitorul Iisus Hristos.
Sfăntul evanghelist Matei vorbeşte despre venirea magilor de la Răsărit cu aur,smirnă şi tămâie
de înşelarea lui Irod, de fuga în Egipt de uciderea pruncilor, de întoarcerea după moartea lui Irod
si aşezarea în Nazaret. Toate acestea pentru a dovedi adevărul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu.
Naşterea lui Hristos este un eveniment istoric pentru că se petrece într-o anumită epocă pe
vremea când Cezarul Augustus domnea în Imperiul Roman, iar in Iudeea Irod.Sfinţii
Evanghelişti insistă în accentuarea caracterului istoric al evenimentului pentu că vor să arate că
Hristos a fost o personalitate istorică, ceea ce înseamnă că întruparea Sa nu a fost o închipuire.
Naşterea Domnului în Betleem a fost prefaţată de apariţia unei stele. Prima apariţie a stelei a fost
cu doi ani şi zece luni înainte de moartea lui Irod cel Mare, sfârşitul acestuia fiind consemnat
istoric ca având loc în luna martie a anului 4 î.Hr.
Evanghelistul Luca aşează data naşterii lui Iisus în timpul lui Irod Idumenul ,,Era în zilele lui
Irod,regele Iudeii”(Luca1,5). De asemenea aflăm că evenimentul a avut loc la un an şi trei luni
de la Naşterea lui Ioan Botezătorul. Istoricul Iosif Havin ne ajută să datăm exact moarte lui Irod,
el consumând că sfărşitul regelui a fost în preajma unei eclipse. Astrologii au datat această
eclipsă pe 12 martie anul 4 i.Hr.
Evanghelistul Matei spune că naşterea lui Iisus Hristos a avut loc odată cu ajungerea magilor la
Ierusalim. Este evident că Evanghelistul presupune o perioadă de timp între arătarea stelei şi
sosirea celor trei regi la Ierusalim cănd a avut loc şi Naşterea.
Prezenţa magilor a stârnit interesul lui Irod, care i-a convocat la o întâlnire consemnată la Matei
2,7.,,Atunci Irod chemând în ascuns pe magia aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat
steaua,,.De la ei a aflat că steaua s-a arătat de patru ori. Astfel vizita magilor a avut loc după
ultima apariţie a astrului.Dar cât de târziu a avut loc .Bazându-se pe informaţiile magilor despre
stea şi descoperind că a fost păcălit de ei ,Regele Irod a ordonat uciderea pruncilor din Betleem şi
din vecinătatea oraşului:,,Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi s-a mâniat foarte şi
trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele luide doi ani şi mai jos
după timpul pe care îl aflase de la magi(Matei 2,16).Astfel el a omorît pe toţi copiii de la doi ani
până la cei nou născuţi. Această informaţie arată durată de timp dintre prima arătare a stelei şi
sosirea magilor la Ierusalim.Steaua pe care a văzut-o magii care i-a condus la locul Nasterii din
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Betleem şi la pruncul Iisus Hristos este un semn divin ce a continuat arătările naturale de mai
înainte care i-au făcut pe magi să plece în această călătorie minunată. Varianta minunii este
confirmată şi de relatarea evanghelică, care spune că la naştere cerul s-a luminat, cete de îngeri sau arătat şi au slăvit pe Dumnezeu vestind venirea lui Mesia in lume. Această minune a fost
văzută şi de unii păstori care păzeau oile în apropiere de Betleem.

TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ

Prof. înv. primar Teișanu Elisabeta
Şcoala Gimnazială Nr.13 Timișoara, Timiș

Pentru noi românii, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al
bucuriilor prilejuite de datinile şi obiceiurile legate de sărbătorirea Naşterii Domnului.
Obiceiurile legate de sărbătorile de iarnă fac parte din cultura tradiţională a neamului nostru.
Este o mare bucurie că încă se mai păstrează în unele zone ale ţării aceste datini care ne ajută să
înţelegem sărbătoarea respectivă precum şi să ne bucurăm împreună de Marele Praznic. Păstrarea
acestor datini este o mărturie vie a faptului că avem o conştiinţă a neamului din care facem parte.
Primele semne ale Sarbatorii Naşterii Domnului le dau grupurile de colindători, care
pornesc din casă în casă, cu o traistă încăpătoare pe umăr, pentru a le ura gazdelor fericire,
sănătate şi prosperitate. Aceste colinde sunt creaţii populare cu text şi melodie, care conţin
mesaje speciale (religioase sau satirice la adresa celor uraţi). Colindătorii vestesc naşterea
Domnului, urează gazdelor sănătate şi bucurii, primind pentru aceste urări cozonac, prăjiturele,
covrigi, nuci, mere şi chiar colăcei - pe care gospodinele care respectă tradiţia le-au pregătit cu
mult timp înainte. Diferind doar destul de puţin, colindele religioase sunt foarte asemănătoare în
toate zonele ţării, cele mai cunoscute şi apreciate fiind: “O, ce veste minunată”, “Steaua”, “Trei
păstori”, “La Vifleim colo-n jos”, “Cântec de Crăciun”, “Aseară pe înserate”.
Începând cu noaptea de 23 spre 24 Decembrie, de la miezul nopţii şi până la revărsatul zorilor
uliţele satelor răsunau de glasul micilor colindători. În oraşe întâlnim colindători odată cu lăsarea
serii şi până în miez de noapte.
În unele locuri în noaptea Crăcinului putem întâlni şi cântarea religiosă cunoscută sub
numele de Vicleimul sau Irozii, la care participă copiii. Această dramă religioasă ne înfăţisează
misterul Naşterii Domnului în toate fazele sale. Personajele dramei sunt Irod şi ceata sa de
Vicleim, un ofiţer şi soldaţi îmbrăcăţi în portul ostaşilor români, trei crai sau magi: Melchior,
Baltazar şi Gaspar, un cioban, un prunc şi în unele părţi o paiaţă.
Vicleimul apare la noi pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Originea lui este apuseană şi se
leagă de misterul celor trei magi ai evului mediu. Introdus de timpuriu în Germania și Ungaria, a
pătruns la noi prin saşii din Transilvania. Din prima formă a Vicleimului, prezentarea magilor şi
dialogul lor, s-au dezvoltat pe rând, prin activitatea micilor cărturari, trei tipuri principale, în cele
trei mari ţinuturi: Muntenia, Moldova şi Ardeal.
Ca şi la celelalte jocuri cu măşti practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, şi în jocul caprei şiau făcut loc, pe lângă măştile clasice (capra, ciobanul, ţiganul, butucarul), măştile de draci şi
moşi care, prin strigăte, chiote, mişcări caraghioase, măresc nota de umor şi veselie.
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Jocul "caprei" (uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea) la origine a fost, desigur, un
ceremonial grav, un element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual menit
să aducă rodnicie anului care urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor
- invocat şi evocat de boabele care se aruncau de gazdă peste cortegiul "caprei".
Capra joacă după fluier, iar la terminare, unul din flăcăi; apropiindu-se de masa unde sunt
membrii familiei, începe să vornicească. Flăcăii joacă cu stăpâna casei, cu fetele, dacă sunt
acasă, şi apoi mulţumind se îndepărtează.
"Capra" este - de fapt - un om mascat, ascuns sub un costum larg, care ţine deasupra capului
un băţ în vârful căruia este cioplit un fel de cap de capră. “Falca” de jos a “caprei” este mobilă,
astfel încât gura acesteia poate închide sau deschide, dar mai ales poate “clămpăni”, făcând un
zgomot specific. În jurul caprei cântă şi dansează alţi colindători mascaţi şi costumati specific,
unii dintre aceştia fiind instrumentişti cu acordeon, fluier, tobă sau chiar vioară.
Cea mai amplă ceată o are "Capra" moldovenească care a grupat în jurul nucleului principal
de personaje, un număr impresionant de "mascaţi" (35-40 de personaje). În această componenţă,
cetele parcurg întreaga aşezare sătească, din casă în casă, "Capra" fiind jucată pentru a aduce
noroc şi belşug.
Asemanator cu “Capra” este obiceiul de a umbla cu “Ursul”, această datină avându-şi de
asemenea originea într-un cult geto-dac, ce urmărea fertilizarea şi purificarea solului şi a
gospodăriei.
Ursul este întruchipat de un flăcău care poartă pe cap, pe umeri şi pe spate blana unui astfel
de animal, având în jurul urechilor nişte ciucuri roşii.
În timp ce ursul mormăie şi joacă în ritmul tobelor şi al fluierăturilor, ursarul strigă: “Joaca bine,
măi Martine, / Că-ţi dau pâine cu măsline”. “Ursul” este însoţit de un grup de colindători mascaţi
şi costumaţi, care reprezintă diverse animale sau personaje şi care îl aţâţă prin strigături.
La sfârşit, toţi le urează gazdelor multă sănătate, fericire, recolte bogate, mese îmbelşugate şi
la mulţi ani.
,,Steaua" este un colind care începe din prima seară a Crăciunului şi se încheie la Bobotează.
De la Crăciun şi până la Bobotează copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se întâlneşte la
toate popoarele creştine. Acest obicei vrea să amintească steaua care a vestit naşterea lui Iisus şi
i-a călăuzit pe cei trei magi. Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura
bizantină ortodoxă, altele din literatura latină medievala a Bisericii Catolice, câteva din literatura
de nuanţă Calvină şi multe din ele, chiar din tradiţiile locale.
Micul cor al stelarilor, care intră în imobil în zilele Crăciunului, cântă versuri religiose
despre naşterea lui Isus: "Steaua sus răsare"; "În oraşul Vitleem"; "Trei crai de la est".
Obiceiul Plugu;orului este legat de speranţa fertilităţii, versurile sale prezentând practicile
agricole şi urări de holde bogate. În schimbul acestor urări, copiii primesc daruri simbolice,
colaci, fructe sau bani. Legat de jocul caprei, cel al ursului, caluţii şi jocul cerbului, aceste
obiceiuri şi-au pierdut astăzi din semnificaţiile iniţiale (capra - personificarea
productivităţii/înmulţirii uşoare şi rapide în lumea animală şi a fertilităţii pământului; ursul animal sacru la geto-daci, căluţii/căiuţii - care simbolizează protejarea gospodăriilor de spiritele
rele; cerbul - simbolul soarelui, întruchiparea purităţii şi a dreptăţii) şi sunt practicate mai mult în
scop de diverstisment.
Urarea de pluguşor este de fapt un adevărat poem care deschide cu har, recurgând la
elemente fabuloase, toate muncile agricole. Obiceiul de a merge cu plugusorul contribuie la
veselia generală a Sărbătorilor de Anul Nou, pluguşorul colorează desfăşurarea acestei sărbători
de Anul Nou cu acele elemente care ilustrează una dintre principalele ocupaţii ale poporului
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nostru
agricultura
şi
creşterea
animalelor.
Pluguşorul copiilor este tot un obicei străvechi agrar. În ajunul Anului Nou, cetele de copii
intră din casă în casă să ureze, purtând bice (harapnice) din care pocnesc, buhaie (un instrument
specific), clopoţei, tălăngi etc
Sorcova este obiceiul conform căruia în dimineata zilei de 1 ianuarie copiii, dar şi cei mari,
merg şi seamană, simbolic, cu boabe de grâu şi orez, pe care le aruncă în casă şi asupra celor din
casă. Versurile însoţite de urări specifice diferă de la o zonă la alta „Sorcova, vesela/ Să trăiţi, sămbătrâniţi/ Ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir/ Tare ca piatra, iute ca săgeata/ Tare ca
fierul, iute ca oţelul/ La anul şi la mulţi ani” sau, o variantă mai scurtă „Sorcova vesela/ Să trăiţi
să înfloriţi/ Ca merii, ca perii, în mijlocul verii/ Ca toamna cea bogată de toate-mbelşugată/ La
anul şi la mulţi ani”.
Nu putem încheia fără a aminti obiceiul cel mai iubit de copii: datina Bradului de Crăciun - o
practică veche, pe care unii o consideră chiar mai veche decât creştinismul şi care simbolizează
“pomul vieţii”. Cei care îi atribuie o semnificaţie creştină spun că bradul este “pomul cunoaşterii
binelui şi răului”, împodobirea acestuia cu mere roşii amintind de păcatul originar. De altfel, aşa
a fost consemnat istoric primul brad împodobit despre care vorbesc documentele: în anul 1605, a
fost înălţat la Strasbourg, într-o piaţă publică, un brad împodobit cu mere roşii. Această tradiţie
germană a cucerit rapid Europa, dar şi - mai apoi - America şi restul continentelor, prin
intermediul coloniştilor care au populat Lumea Nouă. În zilele noastre, în ajunul Crăciunului, în
fiecare casă se împodobeşte câte un brad (cu beteală, globuri, figurine, ghirlande, bomboane,
artificii şi lumânări sau beculeţe).
Noaptea, Moş Crăciun aduce daruri, pe care le pune sub brad bineînţeles, numai celor care
merită.
Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei; este ocazia când toţi se reunesc, părinţi,
copii, nepoţi îşi fac daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu credinţa că
prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai bogat.
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OBICEIURI TRADIȚIONALE DE IARNĂ DIN ZONA IERNUTULUI

Prof. înv. primar Turcu Maria-Claudia
Școala Gimnazială Iernut, Jud. Mureș
Motto:
„Un popor fără tradiții este un popor fără viitor”.
Alberto Lleras Camargo
Ce minunat prilej pentru generațiile actuale de a-și cunoaște izvoarele, obârșia,
obiceiurile și datinile strămoșești, care fac parte din cultura tradițională a neamului nostru!
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Astfel, iernuțenii și toți cei interesați, au posibilitatea de a nu da uitării evenimentele care le-au
marcat viața ca popor, de-a lungul veacurilor. Așadar, să purcedem la drum, pentru a afla câteva
din obiceiurile locale ale orașului Iernut și satelor aparținătoare: Cipău, Sălcud, Deag, Sfântu
Gheorghe, Lechința, Mădărășeni, Icland și Iclănzel, obiceiuri de iarnă, ce ascund înțelesuri
profunde despre relațiile interumane, ce pot organiza viața oamenilor, ce pot marca momentele
importante ale trecerii lor prin lume, ce le pot modela comportamentul.
Perioada Sărbătorilor de iarnă începe de la Sfântul Nicolae, sărbătorit de credincioşii
ortodocşi pe 6 decembrie, şi se termină de Bobotează, pe 6 ianuarie. Aşadar, o lună plină în care
tradiţia este la loc de cinste în zona Iernutului. Pe 6 decembrie, este ziua Sfântului Nicolae, cel
făptuitor de minuni şi martir pentru credinţa în Iisus, închipuit ca un moş cu barbă albă care
poate aduce ninsoarea scuturându-şi bărbia.
Moş Nicolae este şi cel care face cadouri celor mici. În seara din ajun (5 decembrie),
acesta vine pe la geamuri și vede copiii cuminți care dorm, lăsându-le în ghete dulciuri şi alte
daruri, iar celor leneşi şi neascultători câte o nuieluşă, care până de Crăciun poate înflori dacă
aceştia îşi schimbă comportamentul. Spre deosebire de Moș Crăciun, Moș Nicolae nu se arată
niciodată.
Sărbătoarea Crăciunului reprezintă un imens prilej de bucurie. Pregătirile pentru
această sărbătoare încep după prinderea postului de Crăciun. O importanță deosebită o are masa
de Crăciun, care este bogată şi cuprinde mâncaruri pregătite cu câteva zile înainte, ba, chiar de la
Ignat, de la tăierea porcului. Nu pot lipsi sarmalele cu varză, caltaboşul, friptura de porc,
cozonacul sau aperitivele pregătite din organele interne ale porcului după reţete, care diferă de la
o gospodărie, la alta.
Împodobirea bradului de Crăciun cu globuri, jucării, beteală și lumini este obiceiul
întâlnit de fapt pe tot cuprinsul țării, preluat din Occident.
Mersul la biserică în ziua de Crăciun este un obicei sfânt al creştinilor iernuțeni, când se
spune că se deschid cerurile, iar oamenii sunt binecuvântaţi aşa cum Duhul Sfânt a coborât
asupra lui Iisus, în Noaptea Naşterii Lui.
Colindul este obiceiul tradițional creștin ce se practică în zona noastră în toate cele trei
zile ale sărbătorii Crăciunului. Colindătorii sunt cei care poartă și transmit un mesaj către gazde.
Fie el magic, de urare sau de vestire a Nașterii lui Hristos, acest mesaj se dorește a fi unul care să
aibă efect asupra gazdei, să-i aducă bogăție, prosperitate.
Mai demult, în după-masa de ajun, se adunau cete de copii mai mici, fiecare având câte o
traistă țesută la război de mamele lor. Aceștia porneau la colindat pe ulițele localității. Drept
răsplată, primeau covrigi, mere, nuci poleite, biscuiți. La lăsarea serii, grupuri de copii mai mari,
băieți și fete, porneau la colindat pe la casele celor din ceată sau la neamurile apropiate ale
acestora. Familiile căsătorite formau grupuri de câteva perechi și umblau la colindat, uneori până
dimineața.
În prezent, deși se învață foarte multe colinde la școală, în orele de religie, importanța
acestui obicei a fost mult diminuată. Tot mai puțini copii merg la colindat, iar unii merg doar din
dorința de a câștiga bani, fără a simți acel fior al bucuriei colindului. Tendințele sunt de trecere
de la ritual la spectacol, cu accent pe valoarea estetică, pe frumos. Astfel, colindele sunt
valorificate în festivaluri de folclor sau alte spectacole ale unor interpreți consacrați de muzică
populară sau ușoară. Colindele specifice zonei noastre ar fi: ,,Sus, la Poarta Raiului”, ,,O, ce
veste minunată!”, ,,Steaua sus răsare”, ,,Astăzi s-a născut Hristos”, ,,Domn, Domn să-nălțăm”.
Noaptea de Ajun este mult aşteptată de copii şi, nu numai. Casa curată, bradul
împodobit, aşteaptă sosirea lui Moş Crăciun care, pentru unii copii, apare înainte de miezul
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nopţii, însă nu-i cu supărare dacă ajunge mai târziu, după ce copiii adorm. Bucuria lor este
nemărginită când, dimineaţa, găsesc darurile moşului lăsate sub brad sau sub pernă. Mai nou se
obişnuieşte ca toţi membrii familiei să primească cadouri. Aşadar, momentul este de surprindere
şi bucurie pentru toată familia.
Steaua și Turca nu sunt obiceiuri practicate de iernuțeni, dar mai vin tineri din alte părți,
aceștia fiind primiți cu multă bucurie și curiozitate.
Cei care umblă cu Steaua se numesc stelari sau crai și umblă în grupuri mici cu o stea
confecționată dintr-o sită veche, cu șase, opt sau douăsprezece coarne triunghiulare, învelite în
hârtie colorată, având în centru icoana Nașterii Domnului. Cântarea lor despre căutarea și aflarea
pruncului Iisus de către magi sau crai, cuprinde o parte a troparului Nașterii Domnului și o orație
către gazde.
Turca sau Capra cu botul clămpănitor din lemn, acoperită cu cuverturi țesute, având
coarnele înalte împodobite cu beteală, panglici multicolore și clopoței, dansează în mijlocul altor
personaje mascate. Este un joc mimic ce prezintă scene comice, cu aluzie la comunitate sau la
condițiile de trai.
Plugușorul este o colindă cu rădăcini adânci în spiritualitatea românilor iernuțeni, un
obicei agrar, având ca subiect munca depusă pentru obținerea pâinii. El s-a practicat și se
practică și azi de către copii, din Ajunul până în dimineața Anului Nou. Aceștia spun că „merg la
pocnit”, iar cuvintele adresate gazdelor sunt de sănătate și belșug în Noul An. Recitarea textului
este însoțită de sunetul clopoțeilor, al buhaiului și de pocnetul bicelor (mai nou, petardele),
menite „a alunga spiritele rele” și care amplifică atmosfera zgomotoasă în care se desfășoară
obiceiul. Ei sunt răsplătiți cu bani, suc, prăjituri, fructe.
Revelionul este însă cea mai ținută sărbătoare. Fie în familie, fie cu prietenii, fie la vreo
cabană sau la restaurant, românii iernuțeni petrec la cumpăna dintre ani cu joc, mâncare și
băutură. La miezul nopții, ciocnesc un pahar de șampanie, se felicită, aprind artificii sau pocnesc,
nu din bici, cum era odată obiceiul, ci cu petarde. Mai nou, autoritățile locale aprind artificii întrun loc protejat, lângă Primărie, iar spre miezul nopții, oamenii se îmbracă de sărbătoare și merg
la biserică, iar când ies de la slujbă, se opresc pentru câteva minute să admire spectacolul de
lumini.
Sorcova se practică în dimineața zilei de Anul Nou, mai ales de fete. Acestea își
confecționează sorcova dintr-o crenguță de copac sau un băț, ornat cu flori din hârtie colorată.
Înclinată de mai multe ori în direcţia unei anumite persoane, sorcova joacă, întrucâtva, rolul unei
baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare şi tinereţe celui vizat. Fetele se
adresează gazdei astfel: „E voie cu Sorcova?” Dacă răspunsul este afirmativ, se cântă
următoarele versuri:
„Sorcova, vesela,
Să trăiți, să-nforiți
Ca merii, ca perii
În mijlocul verii
La anul și la mulți ani!”
Copiii sunt răsplătiți cu bani.
Șezătorile, care azi nu se mai practică în zona Iernutului, începeau seara și durau până la
miezul nopții. Femeile torceau cânepă sau lână, aducându-și de acasă furca de tors, fusul și
caierele. Alte femei croșetau, coseau.
La șezători de obicei se depănau amintiri, se povesteau diverse întâmplări, se cânta, se
spuneau ghicitori, glume etc.
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Șezătorile erau odinioară un bun prilej de a-i învăța pe cei mai tineri obiceiurile
localității. La acestea participau și feciorii, care veneau mai târziu decât femeile și fetele. Aceștia
nu lucrau nimic în șezătoare. Gazda îi omenea pe cei prezenți cu un pahar de țuică și ceva de
mâncare.
Boboteaza este unul dintre cele mai mari praznice creștine, sărbătoarea ce reprezintă
botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos de către Sf. Ioan Botezătorul. În zilele
premergătoare Bobotezei, preotul umblă „cu botezul” pe la casele credincioșilor, cântând
troparul sărbătorii și stropind cu aghiazmă oamenii și camerele. Deoarece Iernutul este o
localitate mare, botezul începe încă din data de 28 decembrie și se încheie în Ajunul Bobotezii.
Încă se mai păstrează obiceiul de a lăsa poarta sau ușa casei deschisă, în semn de respect față de
preot. Acesta este așteptat de enoriași cu fructe, prăjituri, băuturi, iar dacă sosește în Ajun, cu
mâncare de post.
În ziua de Bobotează, după Sf. Liturghie, preotul, împreună cu enoriașii, fac Aghiazma
Mare, o procesiune la un râu sau izvor din apropiere, pentru slujba Sfințirii apelor, loc în care
enoriașii sunt botezați. Credincioșii duc acasă apă sfințită, din care beau dimineața înainte de
mâncare timp de 9 zile, pe care o aruncă în fântâni, cu care stropesc oamenii, casele, animalele,
păsările. Oamenii consideră că apa este izbăvitoare de boli, sfințitoare și purificatoare.
A doua zi de Bobotează se sărbătorește Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, prăznuire cu
care se încheie ciclul sărbătorilor de iarnă. Mâncarea specifică acesteia o constituie piftia (răcile
sau răciturile).
După Bobotează încep câșlegile ce durează până la prinderea Postului Mare. În această
perioadă se pot face nunți. Pe vremuri se mergea la șezătoare și se făcea jocul de Duminică.
În calendarul românilor, acest ciclu de sărbători este foarte important. Este cea mai lungă
perioadă a anului când sărbătorile se țin lanț, cea mai bogată în semnificații și evenimente
creștine, cea care îi leagă pe români mai mult de tradițiile populare și de locurile natale. Toate
aceste sărbători și-au păstrat până în prezent farmecul și semnificația, fiind considerate momente
de liniște sufletească și de apropiere de familie. Încă le trăim intens și le simțim în sufletul
nostru, mărturie vie a faptului că avem conștiința neamului din care facem parte.
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Obiceiurile, ceremoniile, riturile reflectă, ca orice fapt etnologic, concepția despre lume a
oamenilor, contextul socio-cultural în care ei trăiau. Este deci natural ca, odată cu dezvoltarea
societății, cu schimbarea contextului socio-cultural să se schimbe și rostul obiceiurilor.
Schimbările de funcție au dus la schimbări de structură și la schimbarea unor momente ale
obiceiurilor. Fiind acte de comunicare rituale și ceremoniale, obiceiurile se realizează prin
acțiuni sau prin obiecte cu valoare simbolică. Dar alături sau împreună cu actele de comunicare,
intrau în componența obiceiurilor și textele orale, recitate sau cântate, orațiile, urăturile,
strigăturile și cântecele ceremoniale sau rituale. Ele marcau, pe această cale, momente sau
aspecte semnificative ale cermoniei sau ritului, vorbeau direct despre lucruri a căror semnificație
constituia sensul obiceiurilor, descriau practica rituală sau, în mod alegoric, prezentau anumite
situații în procesul de comunicare dintre partenerii obiceiurilor.
În comunitățile tradiționale din Transilvania, obiceiurile dădeau un ritm propriu vietii.
Respectarea lor, practicarea lor după rânduiala îndatinată imprima vieții colective, familiei și, în
general, vieții sociale a satului, o anumită cadență. În perioada muncilor agricole ele stabileau un
echilibru între muncă și odihnă, prin etapele care marcau sfârșitul anumitor munci și pregătirea
pentru altele. Chiar în timpul unei zile de muncă, la coasă și la seceră, se respecta cu multă
rigoare prânzul mic și prânzul mare, odihna de după prânzul mare la care se cânta și se spuneau
povești și cina. O trasătură distinctă, a acestei comunități, a fost „spiritul lor cultural deschis și
receptiv față de valorile culturale autentice”.
Deși obiceiurile românești aveau o structură unitară pe tot teritoriul nostru etno-cultural,
în viața tradițională fiecare ținut, fiecare loc a avut moduri proprii de a se exprima prin obiceiuri.
Obiceiurile proprii anumitor locuri prezentau forme deosebite de realizare, dând astfel putința de
a deosebi prin aceasta pe oamenii care păstrau și practicau înainte formele acestei culturi.
Cum am mai spus, în satele din în Transilvania, care și-au desfășurat viața după rigorile
tradiției, respectarea obiceiurilor a fost obligatorie. Cei care le încălcau îsi pierdeau numele bun,
considerația colectivității și puteau fi chiar pedepsiți. Strigarea de peste sat, obicei de primavară,
era în trecut o astfel de pedeapsă. Ea avea un sens profund, era de fapt, o critică publică a
păcatelor satului. Mărturisirea publică este un străvechi obicei. Rostul ei era să păzească
colectivitatea de nenorocirile care s-ar fi putut abate asupra ei din cauza greșelilor unora, să-i
facă pe aceștia să-și ispășească greșelile.
Obiceiul „Ionilor” din Tălmăcel, obiceiul Plugarului din Făgăraș era un mod de a distinge
pe cei care erau în fruntea muncilor de-a lungul anului, de a batjocori și pedepsi pe cei leneși.
Aceasta fiindcă, în colectivitățile tradiționale, individul reprezenta întreaga colectivitate, iar
colectivitatea răspundea de fiecare membru al ei. Este puțin probabil să ajungem să cunoastem
originea tuturor obiceiurilor. Realitatea este prea complexa și documentele din trecut prea puține
pentru a ne-o lămuri integral.
Cum s-a vazut, originea unora dintre obiceiurile noaste poate fi dedusă din practici
apărute în procesul muncii. Originea altora poate fi pusă în legătură cu rituri bazate pe credințe și
mituri străvechi. Altele, care au ajuns până în zilele noastre sub forma de joc, de petrecere, s-au
putut naște chiar pe teritoriul nostru.
Multe dintre obiceiuri sau elemente ale obiceiurilor tradiționale par a avea originea în
cultura traco-daca. Altele sunt vădite moșteniri romane. Unele le-am împrumutat, probabil, de la
alte popoare din antichitate, mai cu seamă de la cele din bazinul răsăritean al Mediteranei. Dar
sunt și obiceiuri care s-au format în perioada feudală, datorită unor măsuri ale sistemelor politice
de atunci. Biserica a introdus și ea o serie de obiceiuri și a contribuit la schimbarea sensurilor și a
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formelor obiceiurilor mai vechi. Astfel, comunitățile din „Marginimea Sibiului” au împrumutat
obiceiuri și de la celelalte comunități etnice cu care am intat în contact.
Cercetările făcute în trecut asupra originii obiceiurilor au fost uneori tentate să găsească,
prin reconstituire, urme foarte primitive. În general, aceasta s-a petrecut când obiceiurile au fost
cercetate izolat, neglijându-se legatura lor cu viața comunității și cu dezvoltarea generală a
culturii populare. S-a ajuns să se creadă că toate obiceiurile populare sunt de origine magică și că
poporul, pâna la un anumit grad al dezvoltării sociale, nu a creat decât acte magice.
Pentru a cunoaște obiceiurile sub toate aspectele, se cere să cunoaștem locul și condițiile
în care apar, să cercetăm concret și minuțios fiecare obicei și apoi să-l raportăm la obiceiurile
similare din alte zone etnoculturale, la întreaga categorie de fapte din care face parte în cultura
noastră populară și în cultura populară a altor popoare.
În structura generală a obiceiurilor tradiționale românești, în care orice obicei marchează
un moment necotidian al vieții, un moment important, un început sau un sfârsit, în orice caz, o
trecere de la o stare la alta, obiceiurile se corelează în așa fel între ele, încât vechea separare a
obiceiurilor calendaristice de cele ale vieții de familie, deși marcată prin anumite trăsături
formale, se justifică numai parțial, fiind redusă prin caracterul polisemic al fiecărui obicei ca
semn. Viziunea, asupra lumii și a vieții, a oamenilor societății tradiționale era globală și implica
în fiecare act valențe multiple menite să întărească în om convingerea în păstrarea bunei
rânduieli a vieții sociale ca o unitate.
Obiceiurile aveau un rol funcțional bine determinat în momentele cele mai importante ale
existenței materiale și spirituale ale omului. Pentru fiecare comunitate umană există reguli
tradiționale cu ajutorul cărora omul petrecea acele acte importante din viața sa depășind profanul
și apropiindu-se de sfera cognoscibilului. Astfel, întotdeauna, trecerea pragurilor dintre ani,
dintre anotimpuri solicita o inițiere dublată de ceremonial.
Funcționarea obiceiului ca lege în viața comunității era dată de caracterul obligatoriu și
respectabilitatea acestora. Obiceiul este un fapt îndelung repetat, un act tradițional și social care
dă viață și actualizează datinile în sensul nevoii de întreținere a vietii sociale, iar ca relitate
culturală și socială acesta este un fenomen de deprindere colectivă bazat pe reguli tradiționale de
comportare, organizînd viața în acte ceremoniale și rituale. Structurate pe ritual, ceremonial si
spectacular obiceiurile tradiționale românesti sînt realități etno- istorice deschise perpetuu
nevoilor sociale, culturale si psihice ale individului sau grupului uman respectiv. În procesul
practicării obiceiurilor au fost puse în circulație nu numai idei și reguli de viață ale generațiilor
trecute, dar și idealurile existențiale contemporane ale generațiilor prezente care s-au raportat din
nevoi practice iminente la moștenirea de semnificații a obiceiurilor. S-au schimbat sensurile în
timp ce semnificațiile lor esențiale, arhetipale, ceremoniale și rituale au rămas în principiu
neschimbate.
Ceremoniile tradiționale ale iernii, ale caror semnificații și conotații s-au adaptat continuu
în timp la nevoile generațiilor, au pierdut din caracterul magic și ritual, câștigând în ceremonial
și spectacular. Obiceiurile tradiționale se înfiripă și evoluează pe o credință sau pe un corpus de
credințe, de regulă, păgâne. Acesta este motivul pentru care biserica a trebuit să lupte mai bine
de zece veacuri împotriva fluxului comtinuu de elemente de credință și practici populare. În
practicile si legendele creștine cu un efect mai degrabă modest, în cazul popoarelor din sudul si
din sud-estul Europei, unde folclorul si practicile populațiilor rurale păstrează încă reprezentari,
mituri si rituri de mare vechime. Analizînd vechi ritualuri si ceremonii agrare, putem observa ca
“la festivitatile sacre care revin periodic odata cu anotimpurile, comunitatea sarbatoreste în
spectacole ritualice marile evenimente din viata naturii. Ele înfatiseaza succesiunea
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anotimpurilor, în cresterea si coacerea cerealelor. Omenirea joaca ordinea naturii, asa um i-a
intrat ei în constiinta. Structural se poate aprecia ca obiceiurile tradiționale cuprind paradigmele
mentale racordate la mentalitatea traditionala si la reglementarile acesteia privind sensurile
existentiale, prototipia mitica cu referire la comportamentul unor personaje din patrimoniul
mitologiei autohtone, reprezentînd actiunile si gestica practicata în procesul obiceiurilor, ca
tentativa de a reedita actele si faptele personajelor mitice invocate.
Păstrarea obiceiurilor în Transilvania a fost, în anumite momente, un mod de apărare a
comunităților românești de influențe dezagregatoare venite din afară. Obiceiul, obligatoriu pentru
întreaga colectivitate, nu se realizează întotdeauna colectiv.
Iată câteva dintre cele mai frumoase tradiţii şi obiceiuri din Transilvania:
Steaua: este un obicei de iarnă, păstrat din strămoşi şi care are loc în fiecare an pe data de 25
decembrie, de Crăciun. Vestitorii merg prin sat cu Steaua şi vestesc naşterea pruncului Iisus. De
obicei, ei merg în cete de câte patru: îngerul şi cu trei crai. Pentru vestitul lor, copiii primesc
nuci, mere sau cozonăcei.
Chematul fetelor la juni: este un obicei anual, care are loc de Crăciun. La această sărbătoare,
junii sunt îmbrăcaţi în costume populare. Ei merg la casele fetelor de măritat şi le cheamă la
petrecere. Părinţii fetelor îi servesc apoi pe juni cu vin şi plăcinţele. Petrecerea are loc apoi seara,
la gazda junilor.
Capra: este un alt obicei de iarnă, care are loc de Crăciunu. Obiceiul are o semnificaţie aparte:
capra aduce belşug şi sănătate în anul care urmează. Colindătorii se costumează şi pornesc să
danseze capra în tot satul, urându-le sătenilor bogăţie, putere de muncă şi sănătate.
Butea Junilor: este un obicei specific sărbătorilor de iarnă, însă pregătirile încep încă din luna
octombrie. Atunci se formează “butea junilor” şi gazda pe perioada sărbătorilor. Apoi, cu o
săptămână înainte de Crăciun, feciori din sat aduc gazdei bucate din care se vor ospăta de
Crăciun. În ziua de Ajun, feciorii îmbrăcați în haine de sărbătoare pornesc la colindat prin sat. La
sfârṣit, feciorii se îndreaptă spre casa gazdei, unde se ospătează.
Meteleaua: este un obicei păgân, fiind sărbătorit în fiecare an la solstiţiul de iarnă. Cu această
ocazie, sătenii aprindeau focuri pentru a alunga răul. Mai târziu focurile au fost înlocuite cu un
meteleu (păpuşi din paie). Focul meteleului simboliza renaşterea naturii şi a vieţii. Aceste focuri
sunt acum asociate cu sărbătoarea Crăciunului, în fiecare sat din Ardeal arzându-se meteleul în
centrul localităţii. Această datină are loc pe data de 28 decembrie, iar cetele de feciori au
costumaţii tematice.
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CRĂCIUNUL - SFÂNTA SĂRBATOARE A NAȘTERII DOMNULUI

SAGHIN MARIOARA, Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” Constanța
“Iubim pe Dumnezeu, fiindcă el ne-a iubit cel dintâi”
Crăciunul este o sărbătoare principală anuală, la fel ca în majoritatea statelor creștine.
Crăciunul a fost introdus odată cu apariția creștinismului în România.Sărbătoarea Nașterii
Domnului se ține pe 25 și 26 decembrie.
Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este prin excelenţă o sărbătoare a
familiei, a bucuriei, a bunătăţii lui Dumne zeu, care prin Fiul Său îl eliberează pe om din starea
de singurătate şi de robie a păcatului, aducându-l la bucuria comuniunii cu Dumnezeu. Vestea
Naşterii Domnului este un motiv de bucurie mare pentru toţi cei care o primesc cu credinţă, o
bucurie duhovnicească pe care ne-o dăruieşte Dumnezeu -Tatăl în Fiul Său, HristosMântuitorul,
prin lucrarea Sfântului Duh, în Biserică şi în suﬂetele credincioşilor. Bucuria credinţei se
intensifcă şi se statorniceşte prin rugăciune ferbinte, prin pocăinţă şi iertare de păcate, prin
eliberarea de patimi, prin cuvântul bun şi prin fapta cea bună, prin viaţă curată şi iubire sfântă.
De aceea Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos se prăznuieşte prin excelenţă în spaţiul
liturgic al bisericii, prin participarea la sfntele slujbe oficiate cu acest prilej, prin post,
spovedanie an de an, Postul Naşterii Domnului ne pregăteşte duhovniceşte pentru a putea
cunoaşte şi sărbători venirea pruncului Hristos pe pământ. Pentru a-l primi şi recunoaşte pe
Domnul care vine, avem nevoie de daruri pe care postul, acest „tău măduitor al suﬂetelor”, ni le
aduce: unora ne linişteşte mânia, altora ne redă înţelepciunea; unora ne trezeşte dorinţa de
rugăciune sau ne redă curăţia în gânduri, altora ne pune frâu şi măsură limbii; unora ne întoarce
privirile care se îndreaptă cu curiozitate înspre ceilalţi, învăţându-ne să ne amintim propriile
noastre greşeli; altora ne împrăştie încet încet întunecimea şi ne ridică vălul în care păcatul şi nesimţirea faţă de Dumnezeu învăluie suﬂetul lăsându-ne să-l vedem, cu mintea şi cu inima,
duhovniceşte. Postul ne pregăteşte pentru a ne deschide inima către Hristos care vine să
vieţuiască printre oameni şi să ia chip în noi. Liturghia săvârşită pe pământ de păstorii suﬂeteşti
ai Bisericii lui Hristos se uneşte cu Liturghia cerească săvârşită necontenit de către îngeri în
ceruri. Sfântul Evanghelist Luca ne istoriseşte că, la naşterea domnului, împreună cu îngerul
binevestitor, s-a mai arătat păstorilor şi “mulţime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu şi
zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca
2, 13-14). După cum odinioară îngerii şi păstorii turmelor de oi de la Betleem au vestit naşterea
domnului nostru Iisus Hristos “cu bucurie mare”, ca fiind o minunată lucrare cerească împlinită
pentru mântuirea oamenilor, aşa şi astăzi, în biserica ortodoxă, copiii şi tinerii, asemenea
îngerilor, şi preoţii, păstori ai comunităţilor de creştini, asemenea păstorilor de la Betleem,
vestesc în ajunul crăciunului naşterea domnului, cântând troparul praznicului şi arătând icoana
slavei Naşterii Domnului, din casă în casă, iar apoi se întorc în Biserică, să slăvească şi să laude
împreună, cu mare bucurie, taina Naşterii Domnului, iubirea milostivă şi minunată a lui Hristos
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pentru oameni. Astfel, pe lângă aspectul liturgic - sacramental - al sărbătorii Naşterii Domnului
există şi o dimensiune populară, a datinilor străbune, fiecare zonă a ţării noastre având tradiţii
populare specifce, a căror varietate reﬂectă multiplele posibilităţi şi forme de laudă adusă lui
Dumnezeu. Dintre acestea cele mai răspândite forme populare de sărbătorire a Naşterii Domnu
lui nostru Iisus Hristos sunt colindele .În ajun de Crăciun există obiceiul de a se împodobi în casă
sau în curte un brad cu diferite globuri,cu beteală ori cu bomboane de ciocolată.

UN CRĂCIUN FRANȚUZESC – TRADIȚII ȘI OBICEIURI
Prof.Popescu Carmen Alina
Șc. Gimn. Sf. Dumitru
Localitatea Craiova
În Franța, Crăciunul este perioada reuniunii familiei și a generozității, marcată de daruri și
dulciuri pentru copii, cadouri pentru cei sărmani, liturghia de la miezul nopții și de revelion (le
Reveillon) .
91

În pieţele din faţa catedralelor povestea naşterii lui Christos este jucată de actori sau este
repovestită în teatre improvizate de păpuşi.
În aproape fiecare locuinţă franceză proprietarii construiesc o scenş a Naşterii, numita
"creche", mai mare sau mai mică, aceasta devenind centrul sărbătoririi Crăciunului.
Bradul de Crăciun nu a fost niciodată foarte popular în Franţa, în locul lui fiind preferată tradiţia
"trunchiului Yule". Acest obicei, datând din secolul XII, este foarte popular în Franşa, desi
trunchiul autentic a fost înlocuit printr-o prăjitura delicioasă, numita "buche de Noel" (Buşteanul
de Crăciun).
În trecut, cu ocazia Crăciunului, în fiecare casă era adus un trunchi de copac proaspăt
tăiat, care era lăudat şi stropit cu ulei şi vin, întreaga familie bucurându-se în jurul lui. Astăzi
prăjitura a înlocuit lemnul, fiind servită la masa de Crăciun, numita "le reveillon". Aceasta masă
are loc în Ajunul Crăciunului, la miezul nopţii, dupa slujba de la biserică. Meniul acestei mese
speciale variază de la o regiune la alta. În Alsacia la principalul fel se serveşte gâscă, în
Burgundia curcan cu castane, în timp ce parizienii preferă scoicile şi pate de foie gras. Se mai
serveşte carne de pasăre, şuncă, salate, prăjituri, fructe şi vin.
În partea de sud a Franţei în sobă este ars un buştean, suficient de mare ca să dureze de la
Crăciun la Anul Nou. În trecut cenuşa acestui buştean era răspândită pe câmp, pentru a aduce
recolte bogate.
În trecut, în fiecare familie franceză se pregătea "Prăjitura celor Trei Magi", care avea
ascunsă în ea un bob de fasole. Cine îl găsea devenea Rege sau Regină pentru întreaga zi de
Crăciun. Un alt obicei era ca de Crăciun copiii să plece în căutarea Magilor, având la ei grămezi
de fân pentru a le hrăni acestora cămilele.
După ce francezii au început să se obișnuiască cu ideea de a sărbători Crăciunul în fiecare an,
tradițiile de Crăciun în Franța au început să se contureze. Fiecare familie făcea o curățenie
generală și pregătea bucate alese, care erau puse pe o masă frumos decorata, aflată în cea mai
spațioasă cameră din casă, iar în jurul mesei se adunau toți membrii familiei și după ce mâncau,
se apucau să cânte colinde.
Astăzi, tradițiile de Crăciun în Franța diferă. Este o ocazie foarte importantă
pentru francezi, pentru că țin foarte mult la unitatea familiei și este obligatoriu ca toți membrii să
se reunească la masă. Copiii francezi își așează încălțările în fața căminului, sperând că Pere
Noel sau Papa Noel (Tata Noel) sau “le petit Jesus” (“micuțul Isus”) le va umple cu daruri.
Bomboane, fructe, nuci și mici jucării sunt agățate pe ramurile bradului de Crăciun. Există și un
Pere Fouettard (Tata Fouettard), care are datoria de a-i bate la fund pe copiii care au fost
obraznici de-a lungul anului.
Numele “Noel” provine din expresia “les bonnes nouvelles”, cu semnificația de “vești
bune”. Între decorațiile de Crăciun franțuzești, un rol major îl are Sapin de Noel (Bradul lui
Noel), care a apărut în secolul XIV în Alsacia, decorat cu mere, flori de hârtie și panglici , fiind
introdus în Franța în anul 1837.
Sursa: legestart.ro/ www.diane.ro/ efranta.ro

Sărbătoarea Crăciunului
Prof. Constantinescu Monica-Gabriela
Școala Gimnazaială „Coresi” TârgovișteCrăciunul sau Nașterea Domnului Isus Hristos
reprezintă cea dintâi sărbătoare cu dată fixă în ordinea cronologică a vieții Mântâitorului, numită
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în popor Crăciun și sărbătorită pe 25 decembrie. (în calendarul gregorian) sau 6 ianuarie (în
calendarul iulian) în fiecare an. În anumite țări, unde predomină populația creștină, Crăciunul e
de asemenea sărbătoare legală, iar sărbătoarea se prelungește în ziua următoare, 26 decembrie: a
doua zi de Crăciun. La începutul secolului al XX-lea, Crăciunul devine și o sărbătoare laică,
celebrată atât de către creștini cât și de către cei necreștini, cu semnificații diverse: de la
participarea în biserică la slujbă la schimbul familial de cadouri sau festin, iar în cazul copiilor,
„darurilor de la Moș Crăciun”. Putem, de asemenea, puncta și faptul că nu trebuie să ne
îndepărtăm de la semnificația sărbătorii redată de bucuria nașterii Domnului, tradusă prin
puritate morală, împăcare cu sine sau cu ceilalți, optimism sau renaștere spirituală.
Originea Crăciunului este controversată. Datele la care se sărbătorește Crăciunul sunt
orientative pentru că nu se știe data exactă a nașterii lui Iisus. Așa cum arată unele scrieri, mulți
consideră că termenul provine din cuvântul de origine latină „calatio” care, la romani, însemna
convocarea poporului de către preoții păgâni în fiecare zi de întâi a lunii pentru anunțarea
sărbătorilor din luna respectivă. Până spre sfârșitul secolului al IV-lea, nașterea lui Hristos se
sărbătorea odată cu Boboteaza la 6 ianuarie, când se obișnuia să se facă anunțarea sărbătorilor de
peste an (de ex. Ziua de Paști, etc.). Alți cercetători au afirmat faptul că acest cuvânt „Crăciun”
derivă din etimonul „creatio”, deci ziua creării sau a facerii lui Isus. Ulterior, Biserica a înlocuit
aceste termen popular cu acela de „Sărbătoare a Născutului” (tot de origine latină), așa cum
reiese din Evanghelia învățătoare (1642) și din Cazania lui Varlaam (1643). Conform altor studii,
termenul apare cu diverse semnificații sau are tangență cu mai multe limbi care au fost în contact
cu româna: limba bulgară, limba ucraineană, limba sârbă, limba rusă. Pe de altă parte, este
evidentă o apropiere etimologică de sărbătoarea păgână a slavilor pentru solstițiul de iarnă și
anume „Korochun”(în rusă), „Kračún” (în cehă și slovacă).
Din numeroase scrieri bisericești aflăm faptul că primii creștini au ales datele de 25
decembrie sau 6 ianuarie ca moment al nașterii Fiului lui Dumnezeu determinați de diverse date
de naștere ale zeilor păgâni. Povestea unui zeu salvator născut din fecioară pe 6 ianuarie sau 25
decembrie nu era deloc nouă, cele mai multe culte păgâne ale vremii adorând câte un astfel de
zeu. Astfel, pe 6 ianuarie, data solstițiului egiptean, era celebrată revărsarea apelor Nilului și în
„cultele misterelor” locale nașterea „eonului” din fecioară. Tot din surse anonime s-a aflat că o
sărbătoare populară la Roma celebra pe 25 decembrie nașterea Soarelui neînvins ca simbol al
renașterii soarelui și alungării iernii (ca și Saturnaliile). Odată ce creștinii au abandonat
celebrarea nașterii Fiului lui Dumnezeu pe 6 ianuarie optând pentru data de 25 decembrie,
scriitorii creștini fac frecvente legături între renașterea soarelui și nașterea lui Hristos.
CRĂCIUNUL sau NAŞTEREA DOMNULUI oferă tuturor o stare de beatitudine și
împlinire sufletească, de salvare a spiritului și de eliberare a răului de pretutindeni; o împăcare
manifestată prin exaltare și „bucurie spirituală şi materială a Cerului cu lumea sa divină şi a
Pământului cu omenia sa”. Este, cu siguranță, cel mai important eveniment cosmic, după Creaţie,
de care depinde în mod absolut învierea şi mântuirea celor ce s-au pregătit în acest sens. Este
momentul suprem de purificare prin rugăciune şi de mulţumire pentru toate cele dăruite de
Dumnezeu.
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Este de netăgăduit faptul că există simboluri care ne amintesc cu drag de sărbătoarea
Crăciunului:
- pomul de Crăciun - obiceiul împodobirii bradului, bomboanele de pom, globurile și
ghirlandele;
- Moș Crăciun - versiunea mai nouă a Sfântului Nicolae (în engleză: Santa Claus) care și-a făcut
apariția în secolul I și care împarte cadouri tuturor copiilor în noaptea de Crăciun (de 24 spre 25
decembrie);
- legendele populare privind Nașterea Domnului – atunci când Fecioara Maria trebuia să
nască pe fiul lui Dumnezeu, umbla, însoțită de Iosif, din casă în casă, rugându-i pe oameni să-i
ofere adăpost pentru a naște. Ajunge la casa unor bătrâni, Crăciun și Crăciunoaia, însă nici
aceștia nu o primesc, spre a nu le spurca locul prin nașterea unui prunc zămislit din greșeală.
Nemaiputând merge, Maria a intrat în ieslea vitelor, unde au apucat-o durerile nașterii.
Crăciunoaia, auzind-o, și știind ce înseamnă o naștere de copil, i s-a făcut milă de dânsa și s-a
dus la ea, îndeplinind rolul de moașă. Crăciun, când a aflat, s-a supărat și i-a tăiat babei mâinile;
apoi, înspăimântat de tot ce s-a întâmplat, a plecat de acasă. Crăciunoaia a umplut, cum a putut,
un ceaun cu apă, l-a încălzit, și l-a dus să scalde copilul. Maria i-a zis să încerce apa, și când a
bagat cioturile mâinilor, acestea au crescut la loc, mai frumoase decât erau înainte; de la această
minune se crede că moașele au mâini binecuvântate. În altă variantă a poveștii, Maria suflă peste
mâinile Crăciunoaiei și acestea cresc la loc.
- colindele - Sărbătoarea Crăciunului este anunțată prin obiceiul copiilor de a merge cu colindul
și cu Steaua, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului. De asemenea, o veche tradiție este „mersul
cu icoana”, un fel de colindat care se face de către preoții comunității locale cu icoana Nașterii
Domnului, binecuvântându-se casele și creștinii. Colindele de iarnă sunt texte cântate, închinate
Crăciunului și Anului Nou și se ascultă în casele frumos împodobite care își primesc cu drag
colindătorii. Aceștia sunt răsplătiți de gazde cu fructe, covrigi, dulciuri și chiar bani.
- obiceiurile culinare - Timp de 40 de zile înainte de sărbători, creștinii respectă Postul
Crăciunului, care se încheie în ziua de Crăciun după liturghie. Tăierea porcului în ziua de Ignat
(pe 20 decembrie) este un moment important ce anticipeaza Crăciunul. Pregătirea mâncărurilor
capătă dimensiunile unui ritual străvechi: cârnații, chișca, toba, răciturile, sarmalele, caltaboșul și
cozonacul tradițional, toate sunt nelipsite de la masa de Crăciun.
Se pot afirma multe lucruri despre nașterea Mântuitorului (cuvântări din scrierile
bisericești, povești de la străbuni, informații de la cercetători sau oameni de știință), se pot
asculta multe povești și legende cu privire la zămislirea pruncului Isus, însă așa cum este
menționat în Sfânta Evanghelie de la Apostolul Luca, în acel ținut străbătut de Fecioara Maria și
de Iosif se aflau păstori, oameni simpli și curați sufletește, care au ajuns să-L vadă și să se
închine Pruncului înaintea magilor, ca o ilustrare a faptului că „la Dumnezeu se ajunge mai
repede pe calea inimii decât pe cea a calculelor complicate”. Magii au participat și ei la acest
„mare și îmbelșugat praznic al bucuriei”, arătând tuturor că Dumnezeu nu a ales acest moment de
bucurie și mărturie a adevărului doar pentru poporul ales, ci pentru toate neamurile. Cei trei magi
sunt reprezentați cu vârste diferite, unul tânăr, altul de vârstă mijlocie, iar al treilea bătrân, pentru
„a sublinia că lumina cea dumnezeiasca se dă fără deosebire de vârstă și de poziție a oamenilor
în această societate, vremelnică și lumească, pe care suntem chemați cu toții să o renaștem,
reînviem și înveșnicim, rămânând pururrea în comuniune cu Domnul nostru Iisus Hristos – Cel
născut, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire”, în ieslea Betleemului…
BIBLIOGRAFIE / SITOGRAFIE
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ÎN FOLCLORUL ROMÂNESC
Profesor RAICU GINA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂNĂSOAIA
Comuna TĂNĂSOAIA, judeţul VRANCEA
Din străbuni, sărbătorile de iarnă aduc un suflu nou vieţii noastre, adesea aflate la
zbuciumul dintre aspiraţii şi posibilităţi, între compromisuri şi principii, între viaţa spirituală şi
cea socială. Luminata sărbătoare a Naşterii Domnului Iisus Hristos ne umple sufletul de o
nespusă bucurie, pentru că această zi reprezintă împlinirea făgăduinţelor şi nădejdilor pe care
Dumnezeu le-a dat oamenilor, ca îndemn de călăuză pe drumul ce duce spre mântuire.
„Ziua de naştere a Domnului este ziua de naştere a păcii”, spune un sfânt părinte al
Bisericii, întrucât Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ ca să împace pe om cu Dumnezeu şi pe
oameni între ei. O frumoasă cântare bisericească îndeamnă:
„Hristos se naşte, măriţi-L!
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!
Hristos pe Pământ, înălţaţi-vă!”
La români, sărbătorile de iarnă se desfăşoară între 24 decembrie şi 7 ianuarie şi au ca
puncte centrale zilele Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei (cu ajunurile respective),
caracteristica lor cea mai importantă fiind repertoriul neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în
realizări artistice literare, muzicale, coregrafice etc. Colindele, colindele de copii, urările de
belşug şi recoltă bogată cu Plugul, Pluguşorul, Sorcova, Vasilca, jocurile cu măşti (Capra,
Cerbul, Brezaia, Turca, Ursul), Cântecele de stea sunt câteva din manifestările folclorice care fac
din sărbătorile de iarnă unele din cele mai spectaculoase manifestări spirituale ale poporului
nostru.
6 decembrie - în calendarul ortodox: Sfântul Nicolae. În seara din ajun (5 decembrie),
părinţii pun în încălţămintea copiilor, pe care aceştia şi-o pregătesc cu mare grijă, cadouri
diverse: bomboane, jucării, mici obiecte de îmbrăcăminte, în unele locuri existând obiceiul de a
se pune alături şi o nuieluşă cu efect desigur moralizator. Tot în această zi, în alte zone
(Muntenia, Transilvania) se organizează cetele de flăcăi , în felul descris mai sus.
20 decembrie - în calendarul ortodox: Sfântul Ignat - În această zi se face
sacrificarea porcului, în zorii zilei, care constituie hrana rituală de Crăciun pentru toţi românii.
24 decembrie - în calendarul ortodox: Ajunul Crăciunului (unul din cele două mari
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ajunuri
ale
anului,
al
doilea
fiind
Ajunul
Bobotezei).
În dimineaţa acestei zile, până aproape spre miezul zilei, cete de copii între 5 şi 14 ani merg cu
"Moş Ajunul", un text augural scurt rostit la fiecare casă şi care anunţă deschide-rea seriei de
colinde şi de practici uzitate în această perioadă. Seara, după ieşirea de la biserică (ora 18), cete
de copii merg cu "Steaua", textul fiind de factură religioasă, introdus prin intermediul
numeroaselor culegeri apărute şi întreţinut viu în memoria poporului de către preoţi care
organizează cu copii, la biserică, ore speciale pentru învăţarea textelor. Ca obiect de recuzită,
ceata poartă o stea, luminată din spate cu o lumânare; steaua are în centrul ei o reproducere de pe
cunoscuta
scenă
a
Naşterii
Domnului.
31 decembrie - Este ziua în care se umblă cu "Plugul" şi "Pluguşorul", primul
aparţinând flăcăilor, cel de al doilea copiilor. Textul urării este similar, el punând în evidenţă un
"manual" versificat al practicilor agricole, dovadă că odinioară Anul Nou se sărbătorea la 1
martie. Ceata celor mari, flăcăi şi proaspeţi însuraţi, poartă cu ei, de la casă la casă, un plug
înhămat la doi boi, trăgând simbolic în curtea fiecărei case câte o brazdă. Dintre obiectele de
recuzită, mai fac parte un bici şi clopote de la animale, cu care se produc zgomote de mare
intensitate la diferite momente ale rostirii textului. Cetele de copii au cu ele numai bici şi
clopoţei, uneori şi un plug de lemn miniaturizat. În seara acestei zile, se practică o serie de
obiceiuri, menite să interpreteze potenţialul agricol al anului care începe, cel mai utilizat fiind
"calendarul de ceapă". Se iau 12 foi din două jumătăţi ale unei cepe şi se pune în fiecare aceeaşi
cantitate de sare. A doua zi dimineaţa, cel mai vârstnic bărbat din familie interpretează după
cantitatea de apă adunată în fiecare foaie care dintre lunile anului viitor va fi cea mai ploioasă şi
care cea mai secetoasă. Tot în această seară, pentru aflarea propriului destin se practică o serie de
obiceiuri, similare cu acelea din noaptea spre ziua Sfântului Andrei (30 noiembrie). În orice caz,
de la lăsarea întunericului şi până la ivirea zorilor lumina nu trebuie stinsă în nici o casă şi
nimeni nu are voie să doarmă.
1 ianuarie - în calendarul ortodox: Sfântul Vasile cel Mare. În cursul dimineţii acestei
zile, grupuri de copii merg cu “Sorcova", confecţionată din flori de hârtie; se rosteşte un text
scurt augural, lovindu-se uşor cu sorcova pe umărul celui căruia i se urează. Odinioară, sorcova
era un mănunchi de nuiele înverzite, aceasta fiind adevărata semnificaţie a gestului augural
(tinereţe,
vigoare,
belşug).
5 ianuarie - Ajunul Bobotezei (Botezul Domnului). Preotul merge din casă în casă şi
stropeşte cu apă sfinţită casa, acareturile şi pe cei ai casei. Pe o masă, se aşează tot felul de
bucate din care preotul trebuie măcar să guste pentru a le sfinţi. O mână de fân şi de grăunţe se
pune sub faţa de masă, apoi aceasta se amestecă se amestecă cu hrana care se dă animalelor şi
păsărilor. Fetele cer preotului puţin busuioc pe care îl vor folosi ulterior la o serie de practici de
atras iubirea flăcăilor. În fine, numărul practicilor este foarte mare şi ele se deosebesc de la zonă
la
zonă.
6 ianuarie - în calendarul ortodox: Botezul Domnului. Se zice că în această zi, o dată
cu sfinţirea de către preot a apei (aghiazma mare), sunt sfinţite toate apele pământului.
Aglomeraţia umană din această zi la biserică, întrecând în număr participarea credincioşilor la
oricare slujbă de peste an şi unică în tot spaţiul creştin, se explică prin faptul că fiecare doreşte
să-şi ducă acasă măcar o sticlă cu apă sfinţită, care are numeroase întrebuinţări: se stropesc cu ea
vitele, se dă la cei bolnavi, se pune puţin în prima scaldă a copilului nou-născut, este parte
componentă a unor amestecuri folosite în vrăji şi farmece, se stropeşte cu ea prin casă în caz de
furtună şi trăsnete etc.

96

Bibliografie:
1. Boldureanu, I.V., Cultura tradiţională orală. Teme, concepte, categorii, Timişoara, Ed.
Marineasa, 2006;
2. Boldureanu, I.V., Folcloristică şi etnologie, Timişoara, Ed. Mirton, 2003;
3. Pop, Mihai; Ruxăndoiu, Pavel, Folclor literar românesc, Bucureşti, E.D.P., 1991.

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ LA ROMÂNI
Linca Florin-Gabriel- Liceul de Arte "Sabin Păuţa" Reşiţa
Obiceiurile de iarnă ocupă, datorită amplorii lor, un loc deosebit în folclorul nostru local.
Ele se practică într-o atmosferă sărbătorească cu ocazia Crăciunului şi a Anului Nou, având o
funcţie de felicitare şi un caracter distractiv, fiind totodată şi spectaculoase. Vestimentaţia,
măştile, ambianţa sonoră şi mişcarea continuă, asigură spectacolului folcloric un succes rapid.
La români, sărbătorile de iarnă, în special Crăciunul, sunt sărbătorile cu mult fast.
Amintirea copilăriei ce ne revine puternic în suflet şi în minte, zăpezile bogate şi prevestitoare de
rod îmbelşugat, colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci,
nerăbdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă, toate creează în sânul familiei o atmosferă de
linişte şi iubire. Decembrie este luna cadourilor şi a sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae,
Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului, mai ales pentru
cei mici care ard de nerăbdare să vadă ce primesc de la Moş Nicolae în ghetuţele pregătite de cu
seară.
De la Sfântul Nicolae până la Sfântul Ion, românii se simt în sărbători. Cel mai
important este Crăciunul considerat ca sărbătoarea naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.
Oamenii au adaptat-o creând tradiţii şi obiceiuri conform culturii lor specifice . Acest obicei din
seara Sfântului Nicolae a luat naştere la oraş şi s-a răspândit şi în mediul rural. Fiecare trăieşte
din plin sărbătorile, însă nu toată lumea cunoaşte adevăratele istorii şi semnificaţii ale datinilor
de iarnă . Pentru a aprecia mai mult tradiţiile, vă oferim o mică istorie a Moşului Nicolae. Pe 6
decembrie, este ziua Sfantului Nicolae, iar, după traditia populară, aceasta este prima zi de iarnă.
Credincios, Sfântul Nicolae este făptuitor de minuni şi martir pentru credinţa in Iisus. La români,
Sfântul Nicolae este închipuit ca un moş cu barba albă care poate aduce ninsoarea scuturându-şi
bărbia. Datorită tradiţiei occidentale, Moş Nicolae este şi cel care face cadouri celor mici. În
seara din Ajun (5 decembrie), părinţii pun în încălţămintea copiilor, pe care aceştia şi-o pregătesc
cu mare grijă, multe dulciuri şi, uneori, jucării. În unele locuri există şi obiceiul de a pune alături
de cadouri şi o nuieluşă care ar trebui să îi cumintească, măcar în principiu, pe copii care nu s-au
purtat bine în timpul anului.”Copiii cuminţi primesc dulciuri şi jucării, iar cei obraznici nuieluşe
“aşa auzeam în copilărie de la părinţii noştri. Acum la vremea maturităţii ne amintim cu bucurie
de acele seri nimunate când ne pregăteam cizmuliţele şi asteptam cu nerăbdare să vină Moş
Nicolae să ne lase în dulciuri şi jucării. Sfântul Nicolae moşteneşte la moartea ambilor părinţi,
toată averea familiei pe care se hotărăşte să o folosească în scopuri umanitare, ajutându-i pe cei
săraci. El este cunoscut ca protector al copiilor mici, al călătorilor, al comercianţilor, al celor
acuzaţi pe nedrept, al fetelor nemăritate şi al mireselor. Legenda istoriei lui Moş
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Nicolae vorbeşte despre un nobil sărac care avea 3 fete pe care nu le putea mărita din cauza
situaţiei financiare precare. Se spune că Nicolae de Mira, înainte de a deveni Sfânt, a decis să-l
ajute pe acest nobil lăsând câte un saculeţ cu aur la uşa casei acestuia de fiecare dată când una
dintre cele trei fete a ajuns la vârsta măritişului. Vrând să ştie cine îi face aceste cadouri, nobilul
a urmărit la cea de-a treia fată uşa casei. Povestea spune că Nicolae s-a urcat pe acoperiş şi a dat
drumul săculeţului prin hornul casei în nişte şosete puse la uscat. Astfel, s-a născut ideea
ciorapilor atârnaţi la gura sobelor şi a şemineelor în care se primeau cadourile. Crăciunul mai
este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc părinţi, copii, nepoţi, îşi
fac daruri, se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei, cu credinţă ca prin cinstirea cum
se cuvine a sărbătorii vom avea un am mai bun si mai bogat. La sate sunt păstrate mai bine
tradiţiile şi obiceiurile specifice acestei sărbători. Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi
tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, vicleimul,
pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri
(căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe
şi mituri străvechi sau creştine. Dintre acestea, care exprimă înţelepciunea populară, realul sau
fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre spirituale, redăm câteva specifice diferitelor zone ale ţării.
Pe 20 decembrie în calendarul ortodox se sărbătoreşte ziua Sfantului Ignat. În această zi, datina
rânduieşte să fie tăiat porcul de Crăciun. Pentru că ţăranii cred că un porc neînjunghiat în această
zi nu se mai îngraşă pentru că îşi visează cuţitul. Nerespectarea acestui obicei poate provoca,
după unii, incidente neplăcute. În Bucovina, în Ajunul Crăciunului se pun pe masă un colac şi
un pahar de apă, deoarece se crede că sufletele celor răposaţi vin în această noapte pe la casele
lor, gustă din colac şi-şi udă gura cu apă.
Prin unele părţi, băieţii, dar mai cu seamă cântăreţii bisericeşti, umblă cu icoana în ziua de
Ajunul Crăciunului - o icoană pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos în mijlocul
staulului.
În unele părţi, când este aproape de a se revărsa zorile, colindători cu lăutari sau fără lăutari
pleacă pe la casele gospodarilor înstăriţi şi le cântă la fereastră un cântec sau mai multe, aceste
cântece numindu-se "zori", spunându-se că atunci "cânta zorile". Prin Transilvania, se înţelege
sub numele de "zorit" datina de a se cânta colinde de către feciori şi oameni însuraţi la "zoritul"
în ziua de Crăciun.
Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu
Steaua, cântând colinde de stea prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos.
Despre cei Trei Crai de la Răsărit sau Magii călători se spune că au venit să se închine lui
lisus, după unii din Arabia, iar după alţii din Persia. Tradiţia ne arată că ei se numesc: Melchior,
Gaspard şi Balthazar.
Datina împodobirii bradului de Crăciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi
cântecul "O, brad frumos!". În Germania, această sărbătoare este cunoscută sub numele de
Cristbaum.
Împodobirea Pomului de Crăciun a pătruns din Alsacia în Franţa la sfârşitul secolului al
XIX-lea, precum şi în Ţările de Jos, Spania, Italia, Elveţia. Tot pe la sfârşitul secolului al XIXlea, această datină se întâlneşte în casele nemţilor din oraşele româneşti şi apoi se răspândeşte pe
cuprinsul ţării, odată cu cântecul bradului "O, Tannenbaum!" (O, brad faimos!)
Despre Moş Ajun, se spune că a fost baciul aflat în slujba lui Moş Crăciun, stăpânul
staulului unde Maica Domnului l-a născut pe lisus Hristos.
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Colinda a dobândit o destinaţie precisă ca formă de magie benefică, ea marcând rodnicia
câmpurilor, sporul animalelor domestice, creşterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor,
pacea şi tihna bătrânilor, influenţarea, în sens pozitiv, a vieţii oamenilor şi a naturii.
Vinul era în unele regiuni ale ţării şi simbol al comuniunii, al unirii a doi tineri. În
momentul solemn al căsătoriei li se toarnă vin peste mâinile lor împreunate, simbolizând puterea
vieţii, trăinicia şi fericirea noii familii. "Paharul de aur" este paharul ritual cu care se bea la zile
mari, cum este sărbătoarea Crăciunului, din care s-a băut cândva în momente solemne, la botez,
la cununie, şi care reprezenta un bun al familiei, transmiţându-se din generaţie în generaţie. La
origine are un înţeles magic, proprietăţi curative, unele dintre astfel de pahare poartă inscripţii cu
caracter misterios.
La miezul nopţii, de Anul Nou, fetele iau de pe masă colacul ornamentat care se ţine pe
masă de sărbători, îl ţin pe vârful capului, se aşează pe tăietor şi aşteaptă să audă un sunet dintr-o
direcţie oarecare şi din ce parte vine sunetul, în acea parte îşi va găsi ursitul.
În Ţara Oaşului, în vatra focului de la stână se introduc patru potcoave pe care, după ce se
înroşesc, se mulg oile peste ele, crezându-se că oile "stricate", care nu dau lapte, se vindecă
datorită funcţiei magice a fierului.
În tinda casei se pune un vas de grâu ca să treacă colindătorii peste el, apoi grâul se dă la
păsări şi la animale, "să fie cu spor ca şi colindătorii".
În Ajunul Crăciunului, în unele părţi se umblă de către dascăli tineri bisericeşti cu icoana
pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos. Intrând în casă, icoana este ţinută la piept de
către dascăli cântând troparul Naşterii Mântuitorului.
În Ajunul Anului Nou, feciorii care merg la colindat schimbă porţile unor săteni care s-au
certat în cursul anului, determinându-i astfel să vorbească şi să se împace.
În ziua de Crăciun nu se scoate gunoiul afară decât a doua zi, deoarece dacă-l arunci "îţi
arunci norocul!"
În părţile Muscelului se crede că primele patru zile, începând cu 24 decembrie, corespund
în ordine celor patru anotimpuri: prima zi e de primavară, a doua de vară, a treia de toamnă şi a
patra de iarnă, şi cum va fi vremea în aceste zile aşa vor fi şi anotimpurile.
În dimineaţa de Crăciun e bine să ne spălăm cu apa curată, luată dintr-un izvor sau fântână
în care punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curaţi ca argintul şi feriţi de boli.
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ
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Sărbătorile şi obiceiurile populare, grupate în preajma solstiţiului de iarnă , poartă numele
generic de sărbători de iarnă. Perioada este deschisă şi închisă de sărbători prefaţate de ajunuri,
atât Crăciunul, cât şi Boboteaza, şi intersectate la mijloc de noaptea Anului Nou. Principalele
sărbători ale ciclului de iarnă - Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza - au funcţionat de-a lungul
vremii ca momente independente de înnoire a timpului şi de început de an.
Un obicei foarte cunoscut este „tăierea porcului”. În unele zone ale ţării, porcul se taie de
Ignat, adică în 20 decembrie. Se zice că porcul care n-a fost tăiat în această zi nu se mai îngraşă,
căci şi-a văzut cuţitul. Sângele scurs din porc după ce a fost înjunghiat se pune la uscat, apoi se
macină şi se afumă cu el, peste an, copiii ca să le treacă de guturai, de spaimă şi de alte boli.
Ignatul este divinitatea solară care a preluat numele şi data de celebrare a Sf. Ignatie
Teofanul (20 decembrie) din calendarul ortodox, sinonim cu Ignatul Porcilor - în zorii zilei de
Ignat se taie porcul de Crăciun - şi cu Inatoarea. Potrivit calendarului popular, Inatoarea,
reprezentare mitică a panteonului românesc, pedepseşte femeile care sunt surprinse lucrând (torc
sau ţes) în ziua de Ignat. Animalul sacrificat în această zi este substitut al zeului care moare şi
renaşte, împreună cu timpul, la solstiţiul de iarnă. În antichitate, porcul a fost simbol al
vegetaţiei, primavara, apoi sacrificiul lui s-a transferat în iarnă.
În acea zi se pregătesc bucatele tradiţionale pentru Crăciun: cârnaţi, caltaboşi, jumări,
sângerete, slănină sau suncă, etc. Tot atunci se toacă şi carnea pentru sarmale, iar pulpele se
tranşează pentru friptură. Unele dintre preparate se pun la afumat (cârnaţii, slănina, pieptul
ardelenesc, etc.). Imediat după sacrificare, gospodarul face “pomana porcului”: oferă celor care lau ajutat la tăiat (uneori şi vecinilor) şorici, carne proaspăt prajită şi un pahar de vin (sau ţuică
fiartă în anumite zone). În puţinele zile rămase până la Crăciun, gospodinele fac piftie (răcitură),
sarmale, cozonaci cu nucă, mac şi rahat (sau brânză şi stafide), plăcintă şi prăjituri diverse. În
acelaşi timp, începe curăţenia în casă şi în curte, împodobirea locuinţei şi pregătirea hainelor
pentru Sărbători.
Un obicei foarte cunoscut este împodobirea pomului de Crăciun, a bradului. Bradul care
este veşnic verde simbolizează viaţa, făcându-se astfel analogie cu viaţa care intră în lume o dată
cu Naşterea Fiului lui Dumnezeu, Căci Cel Ce este Viaţa Se naşte pentru ca noi să dobândim
viaţa veşnică. Datina împodobirii bradului de Craciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este
şi cântecul "O, brad frumos!". În Germania, această sărbătoare este cunoscută sub numele de
Cristbaum.
Primele semne ale Sarbatorii Naşterii Domnului le dau grupurile de colindători, care
pornesc din casă în casă, cu o traistă încăpătoare pe umăr, pentru a le ura gazdelor fericire,
sănătate şi prosperitate. Aceste colinde sunt creaţii populare cu text şi melodie, care conţin
mesaje speciale (religioase sau satirice la adresa celor uraţi). Colindătorii vestesc naşterea
Domnului, urează gazdelor sănătate şi bucurii, primind pentru aceste urări cozonac, prăjiturele,
covrigi, nuci, mere şi chiar colăcei - pe care gospodinele care respectă tradiţia le-au pregătit cu
mult timp înainte. Diferind doar destul de puţin, colindele religioase sunt foarte asemănătoare în
toate zonele ţării, cele mai cunoscute şi apreciate fiind: “O, ce veste minunată”, “Steaua”, “Trei
păstori”, “La Vifleim colo-n jos”, “Cântec de Crăciun”, “Aseară pe înserate”.
Dintre obiceiurile ciclului calendaristic, colindatul devine cea mai strălucită manifestare
folclorică. Sărbătoarea Naşterii Domnului şi a Anului Nou extinde puterea cuvântului, ideea de
renaştere a naturii şi a omului, de fecunditate şi fertilitate, la scara întregului Cosmos.
Rolul principal în colindatul tradiţional aparţinea cetei de feciori. Colindatul cetei de
feciori începea în seara de ajun „după ce se întuneca bine” şi continua până în ziua de Crăciun.
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De la o casă la alta, feciorii cetei cântau din fluier şi strigau ca la joc, iar intraţi în curtea
gospodarului, feciorii încetau strigăturile şi începea în curtea acestuia o adevărată pledoarie a
colindatului, pentru câştigarea bunăvoinţei cetei. După ce gospodarul a confirmat primirea cetei
pentru colindat, feciorii intrau în casă şi se aşezau roată în jurul mesei, iar gazda comanda câte
colinde dorea la invitaţia vornicului. Gazdele mai avute, care cereau mai multe colinde se
pregăteau şi cu mâncare pentru feciorii cetei. Astfel, în mod obligatoriu, ceata începea să zică
colinda mesei, în care se lăuda bucatele şi se înalţă masa gospodarului la dimensiuni fabuloase.
După ce colindătorii erau omeniţi cu băutură şi mâncare, vornicul mulţumeşte gazdelor printr-o
oraţie destul de lungă ce conţinea lauda darurilor, iar după primirea acestora, ceata de feciori
părăseşte casa adresând scurte urări de sănătate.
Cea mai spectaculoasă păstrare a ceremonialului colindatului se mai întâlneşte şi astăzi în
Ţara Secaşelor, sub denumirea de Bute, obicei descris în amănunt de către folcloristul Ioan Popa,
în volumul Ţara Secaşelor – monografie folclorică”, ritual pregătit minuţios înainte cu 4-6
săptămâni înainte de Crăciun de tinerii comunităţii. Momentele principale ale obiceiului se pot
ordona în felul următor: găsirea gazdei, alegerea căpeteniilor, strânsul vinului, colindatul şi butea
propriu-zisă. După ceata copiilor, junişeilor şi a junilor, oamenii mai în vârstă , femei şi bărbaţi,
plecau în vecini la colindat şi până la urmă se adunau cu toţii într-o casă unde se bucurau
împreună colindând. De mai multă vreme se practică în satele judeţului Alba colindul pentru
Biserică de către cantori, grupuri de bărbaţi sau mixt, fiind aşteptaţi cu bucurie de săteni.
Începând cu Ignatul şi sfârşind cu zilele Crăciunului, prin alte părţi începând cu zilele
Crăciunului, iar prin altele obişnuindu-se numai în ziua de Sfântul Vasile, există obiceiul ca
flăcăii să umble cu ţurca, capra sau brezaia.
Ca şi la celelalte jocuri cu măşti practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, şi în jocul
caprei şi-au făcut loc, pe lângă măştile clasice (capra, ciobanul, ţiganul, butucarul), măştile de
draci şi moşi care, prin strigăte, chiote, mişcări caraghioase, măresc nota de umor şi veselie.
Jocul "caprei" (uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea) la origine a fost, desigur, un
ceremonial grav, un element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual menit
să aducă rodnicie anului care urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor
- invocat şi evocat de boabele care se aruncau de gazdă peste cortegiul "caprei".
Capra joacă după fluier, iar la terminare, unul din flăcăi; apropiindu-se de masa unde sunt
membrii familiei, începe să vornicească. Flăcăii joacă pe stăpâna casei, pe fete şi chiar servitoare,
dacă sunt acasă, şi apoi mulţumind se îndepărtează.
"Capra" este - de fapt - un om mascat, ascuns sub un costum larg, care ţine deasupra
capului un băţ în vârful căruia este cioplit un fel de cap de capră. “Falca” de jos a “caprei” este
mobilă, astfel încât gura acesteia poate închide sau deschide, dar mai ales poate “clămpăni”,
făcând un zgomot specific. În jurul caprei cântă şi dansează alţi colindători mascaţi şi costumati
specific, unii dintre aceştia fiind instrumentişti cu acordeon, fluier, tobă sau chiar vioară.
Ursul este întruchipat de un flăcău care poartă pe cap, pe umeri şi pe spate blana unui astfel de
animal, având în jurul urechilor nişte ciucuri roşii.
În timp ce ursul mormăie şi joacă în ritmul tobelor şi al fluierăturilor, ursarul strigă:
“Joaca bine, măi Martine, / Că-ţi dau pâine cu măsline”. “Ursul” este însoţit de un grup de
colindători mascaţi şi costumaţi, care reprezintă diverse animale sau personaje şi care îl aţâţă prin
strigături.
,,Steaua" este un colind care începe din prima seară a Crăciunului şi se încheie la
Bobotează. De la Crăciun şi până la Bobotează copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se
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întâlneşte la toate popoarele creştine. Acest obicei vrea să amintească steaua care a vestit
naşterea lui Iisus şi i-a călăuzit pe cei trei magi.
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ: TRADIȚII ȘI OBICEIURI
Prof. Fănică Daniel
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău

Se apropie Sărbătorile și, odată cu ele, ne gândim la cadouri, la Moș Crăciun, la momentele
petrecute alături de familie și de cei dragi.
Odată cu bucuria Sărbătorilor de iarnă vine și luna cadourilor în care toți ne vom bucura de
atenția celor din jur, de evenimentele dedicate acestor Sărbători și de multe, multe cadouri.
Poate că unii dintre noi își doresc anumite lucruri de Sărbători: de la lucruri mărunte cum sunt
podoabele de Crăciun, jucăriile, dulciurile, instrumentele muzicale, echipamentul foto sau
echipamentele sportive pentru cei pasionați, la lucruri mai mari cum sunt o casa sau o mașină.
Alții își doresc în schimb să trăiască spiritul Crăciunului așa cum îl știau de când erau mici:
alături de cei dragi, la gura sobei, înconjurați de bucurie, de copii, bucurându-se de cozonacii
abia scoși din cuptor.
Despre Crăciun se spune că este cea mai frumoasă sărbătoare a anului, indiferent de locul în care
petreci.
Poți alege să-ți petreci Crăciunul acasă alături de familie sau poate într-o altă țară, alături de
prieteni, pentru a descoperi tradițiile și obiceiurile de acolo.
Și dacă tot vorbim despre tradiții și obiceiuri, m-am gândit că ar fi interesant să știi câte ceva
despre Sărbătorile de iarnă.
Luna cadourilor începe cu sărbătoarea Sfântului Nicolae. Se spune că în noaptea de 5 spre 6
decembrie, Moș Nicolae pune în ghetuțe cadouri pentru copiii ce au fost cuminți de-a lungul
anului. Pentru cei ce nu au ascultat de părinți și au făcut numai boacăne, Moș Nicolae are
pregatită câte o nuielușă.
Urmează apoi, spre sfârșitul lunii decembrie, Crăciunul. Crăciunul este atât o sărbătoare
religioasă, cât și o sărbătoare a copiiilor, o sărbătoare ce se confundă cu voia bună și cu
căldura unui cămin
Crăciunul este ziua în care S-a născut Iisus Hristos și este o sărbătoare aparte. În Ajunul
Crăciunului există obiceiul de a merge cu colindul. Colindele sunt cântece tradiționale formate
din urări de bine și belșug pentru toți cei ce le ascultă.
Colinde precum “O ce veste minunată”, “Domn, domn să-nălțăm” sunt cunoscute de noi toți.
Nu-i așa că și tu mergeai cu colindul când erai mic? Eu am atâtea amintiri frumoase din
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copilărie! În seara de 23 decembrie mă întâlneam cu toți prietenii de pe la bunici și mergeam
împreună la colindat. În fiecare an era o experiență unică!
Mi-ar plăcea să petrec la un moment dat perioada Crăciunului undeva la țara, unde știu că
tradițiile au rămas mult mai vii decât le avem noi în orașe.
Pe lângă colinde, înainte de Crăciun este perioada împodobirii caselor, a bradului de Crăciun și a
pregătirilii mesei bogate. Se știe că pe orice masă de Crăciun trebuie să se afle sarmalele,
friptura, piftia, cozonacul și alte mâncăruri tradiționale. Toate acestea sunt pregătite cu mult drag
pentru ziua de Crăciun, zi în care se va sărbători în primul rând alături de familie și abia apoi
alături de prieteni.
În ziua de Crăciun, revin colindele, de data aceasta copiii cântând “Steaua”. Prin acest colind, ei
anunță venirea pe lume a pruncului Iisus Hristos. Crăciunul reprezintă nașterea lui Iisus Hristos
și este un moment pe care îl sărbătorim cu bucurie în fiecare an.
Fiecare țară are tradițiile sale de Crăciun, însa eu m-am obișnuit cu tradițiile din România. Mi-ar
plăcea să cunosc și alte tradiții și obiceiuri poate din țări îndepărtate, însă Crăciunul va fi
întotdeauna pentru mine așa cum îl știu de când eram mic: împodobind bradul, cântând colinde,
râzând, ascunzându-mă după pat și pândindu-l pe Moș Crăciun.

ADEVĂRATA BUCURIE A CRĂCIUNULUI

Prof. Pertea Cristina – Adriana, Liceul Tehnologic CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Târgoviște,
județul Dâmbovița
Crăciunul este ziua Naşterii Mântuitorului, este o sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare care
ne umple sufletele de credinţă şi lumină. Crăciunul îl sărbătoreşte de fapt pe Iisus Hristos,
Mântuitorul sufletelor noastre, Dumnezeul adevărat care ne cheamă neîncetat la viaţă creştină.
Atunci când Fecioara Maria L-a născut pe Hristos, s-a născut iubirea pe pământ. Hristos S-a
născut pentru fiecare dintre noi, a venit în chipul cel mai smerit posibil pentru a ne descoperi
sensul vieţii noastre - mântuirea.
Sărbătoarea Crăciunului este una dintre cele mai mari sărbători creştine şi mai populare
ale ortodoxiei. Ea a fost prăznuită întotdeauna cu mare solemnitate. La început, data serbării
Crăciunului era 6 ianuarie, apoi în cele din urmă noaptea din 24 spre 25 decembrie, dată care
devine fixă în secolul al IV-lea prin pontificatul lui Iulius I. Introducerea definitivă la 25
decembrie a zilei de naştere a lui Iisus, în biserica catolică, a fost făcută de papa Liberiu în anul
354.
În biserica bizantină, ziua de 25 decembrie ca zi de naştere a lui
Iisus a fost introdusă după 32 de ani, la 386, de către Sfântul Ioan Gură de Aur.
Cuvântul Crăciun s-ar părea că vine de la denumirea Coracica a unei sărbători dedicată
zeului Mitras (ce se celebra pe 25 decembrie) şi căreia creştinii i-au dat numele Crăciun pentru a
masca numele adevăratei sărbători a Naşterii Domnului.
În ajunul acestei zile, preoţii umblau ca şi azi cu icoana Naşterii pe la casele oamenilor
(vestind Naşterea Domnului Hristos). Cu timpul, s-a instituit şi postul Crăciunului, pentru
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pregătirea sufletească a credincioşilor. În vechime, în postul Crăciunului erau oprite, chiar prin
legi civile spectacolele şi jocurile.
De sărbătoarea Crăciunului, noi, românii, avem o mulţime de datini şi obiceiuri care
contribuie la frumuseţea acestei zile în care toate supărările şi necazurile se uită şi toţi oamenii se
bucură. Cel mai frumos obicei de Crăciun este colinda care redă viaţa zbuciumată a
Mântuitorului de la naştere până la răstignire.
Între Crăciun şi Bobotează, colindătorii umblă cu Steaua, obicei de demult. Cei care
umblă cu Steaua cântă colinde care amintesc de Naşterea Mântuitorului, viaţa Domnului şi fapte
din viaţa lui pământească.
Protosinghelul Nicodim Mândiţă, referindu-se la Steaua care i-a călăuzit pe magi, spune:
,,Nu era o Stea ca alte stele de pe cer. Aceasta era un înger al Domnului, era marele voievod al
oştilor cereşti, Sfântul Arhanghel Mihail”.
Un alt obicei de Crăciun este şi împodobirea pomului de Crăciun, obicei care s-a
răspândit şi printre ortodocşi la sfârşitul secolului al XIX-lea. Azi, pomul de Crăciun este
încărcat cu jucării şi daruri şi este prezent în casa fiecărui creştin. Se spune ca Martin Luther a
fost primul care la începutul secolului al XVI-lea a folosit lumânări în brad pentru a le arăta
copiilor cum luminează stelele în întunericul nopţii.
Sărbătoarea Naşterii Domnului nu are prea multe în comun cu sărbătoarea darurilor de
iarnă. Unii oameni consideră Crăciunul ca o sărbătoare a trupului, o sărbătoare în care mâncarea
este din belşug, în care cadourile sunt împărţite în stânga şi în dreapta şi în care Dumnezeu este
invocat numai pentru a da impresia că totul este aşa cum ar trebui să fie. Această sărbătoare este
cu mult mai mult: este o sărbătoare sfântă, de care oamenii ar trebui să se bucure mai ales
duhovniceşte.
Toţi părinţii din lume ar trebui să-şi crească copiii în dreapta credinţă, fiindu-le primele
călăuze pe calea mântuirii. Hristos a venit în lume pentru ca să-i înveţe pe oameni să se iubească,
dar nu cu o dragoste egoistă prin care ne iubim numai rudele şi prietenii ci ca o dragoste cu care
îi iubim şi pe cei buni şi pe cei răi.
Această dragoste simţind-o cei buni, devin şi mai buni, iar cei răi pun frâu răutăţii lor.
Există o legătură directă între Crăciun şi obiceiul cadourilor. Toţi oamenii îşi doresc
cadouri, de la cei mici până la cei mari. Cadourile sunt prilejuri de a înfrunta banalitatea şi
plictiseala, prilejuri de bucurie pentru toţi. Oamenii au nevoie de cadouri pentru că viaţa are
multe momente triste, însă Hristos este cel mai de preţ dar pe care îl pot primii creştinii de
Crăciun.
Pentru a cunoaşte adevărata bucurie a Crăciunului, trebuie să-l primim pe Hristos în
sufletele noastre.
TRADIŢII ŞI OBICEIURI
DE BOBOTEAZĂ

Numele şi prenumele cadrului didactic:
SÂRBU VIORICA ALINA
Şcoala: C.Ş.E.I. „AURORA”, REŞIŢA
Judeţul:CARAŞ-SEVERIN
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Boboteaza înseamnă pentru români respectarea unor vechi obiceiuri. O tradiţie din
bătrâni spune că, în noaptea de Bobotează, fetele care doresc să se mărite trebuie să-şi lege pe
degetul inelar un fir roşu de lână ori mătase de care să înnoade o rămurică de busuioc luată de la
preot şi să pună apoi crenguţa sub pernă, pentru a-şi visa ursitul.
În seara din ajun, fetele care doresc să se mărite trebuie să facă o turtă de făină,
foarte sărată, să nu bea apă, ci doar un strop de agheasmă, apoi să mănânce turta şi să meargă la
culcare. Noaptea, tinerele îşi vor visa ursitul. Mai mult, se spune că fetele care cad pe gheaţă în
ziua
de
Bobotează
pot
fi
sigure
că
se
vor
mărita
în
acel
an.
O altă tradiţie de Bobotează, la românii din Ungaria, de fapt o practică magică de
proorocire a anului, este aflarea rodului. În noaptea de Bobotează, se taie crenguţe din diferiţi
pomi fructiferi, se pun într-o oală cu apă la temperatura camerei locuite şi, după modul cum
înfrunzesc şi înfloresc rămurelele, se apreciază dacă anul va fi bogat sau sărac în fructe.
Ziua de Bobotează, 6 ianuarie, marchează sfârşitul ciclului de sărbători dedicate
Crăciunului şi Anului Nou, fiind închinată purificării mediului înconjurător, în special apelor, de
forţe malefice, în această zi toţi românii mergând la biserică pentru a lua apă sfinţită, atât de
necesară
pentru
tămăduire
şi
purificare.
De Bobotează se colindă, se soroceşte vremea şi belşugul holdelor în următorul an,
se deschide cerul şi vorbesc animalele. În ajunul Bobotezii, preotul sfinţeşte casele cu apa care a
fost sfinţită în dimineaţa aceea, după liturghie. În ziua de Bobotează, după liturghie, preotul şi
enoriaşii fac o procesiune pe un lac, râu sau izvor pentru slujba Sfinţirii Apelor, iar când începe
slujba, vânătorii şi pădurarii împuşcă peste ape ca să alunge duhurile necurate.
Dacă este destul de frig, se pregăteşte o cruce de gheaţă pentru a marca locul slujbei
iar la sfârşit preotul aruncă în apă o cruce de lemn pe care feciorii satului se reped să o scoată,
chiar dacă este ger de crapă pietrele. Se spune că în ziua aceasta, toate apele pământului sunt
sfinţite, motiv pentru care femeile nu spală rufe timp de opt zile, până la sfârşitul praznicului.
De Bobotează, preoţii botează nu numai apele, ci şi oamenii, locuinţele şi întreaga
natură. Această sărbătoare este asociată din vechime cu gerul, însă datina străveche nu ţine cont
de numărul gradelor. Şi dacă puţini mai respectă această datină, ea nu a fost cu totul uitată. În
unele sate, oamenii pregătesc sărbătoarea de Bobotează prin manifestări specifice, izvorâte din
tradiţiile populare: se colindă, se fac şi se prind farmece şi descântece, se află ursitul, se fac
proorociri ale timpului şi belşugului în noul an.
Iordănitul femeilor este un alt obicei. În trecut, în satele din nordul ţării, femeile se
adunau în grupuri mari acasă la cineva şi duceau alimente şi băutură. După ce serveau masa, ele
cântau şi jucau toată noaptea. Dimineaţa ieşeau pe stradă şi luau pe sus bărbaţii care apăreau
întâmplător pe drum, îi luau cu forţa la râu, ameninţându-i cu aruncatul în apă. În unele regiuni avea
loc integrarea tinerelor neveste în comunitatea femeilor căsătorite prin udarea cu apă din fântână sau
dintr-un râu.
De asemenea, potrivit tradiţiei, în ajunul Bobotezei, în casele românilor se pregăteşte o
masă asemănătoare cu cea din Ajunul Crăciunului. Astfel, sub faţa de masă se pune fân sau otavă, iar
pe fiecare colţ al acesteia se pune câte un bulgăre de sare. Apoi, pe masă se aşează 12 feluri de
mâncare: colivă, bob fiert, fiertură de prune sau perje afumate, sarmale umplute cu crupe, borş de
"burechiuşe" sau "urechiuşele babei" (fasole albă cu colţunaşi umpluţi cu ciuperci), borş de peşte,
peşte prăjit, plăcinte de post umplute cu tocătură de varză acră, plăcinte cu mac. Nimeni nu se atinge
de bucate pănă nu soseşte preotul cu Iordanul sau Chiraleşa, pentru a sfinţi masa. "Chiraleşa" provine
din neo-greacă şi înseamnă "Doamne, miluieşte!". Există credinţa că, strigând "Chiraleşa", oamenii
capătă putere, toate relele fug şi anul va fi curat până la Sfântul Andrei (30 noiembrie). După sfinţirea
alimentelor, o parte din mâncare se dă animalelor din gospodărie, pentru a fi fertile şi protejate de
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boli. Se crede că, dacă în dimineaţa Ajunului de Bobotează, pomii sunt încărcaţi cu promoroacă,
aceştia vor avea rod bogat.
Se spune că apa sfinţită din ziua de Bobotează are puteri miraculoase, astfel că nu se
strică niciodată şi că apele rămân sfinţite timp de două până la şase săptămâni, timp în care
gospodinele nu spală rufe în apă curgătoare. Cu apa sfinţită se stropesc vitele şi nutreţul lor, apoi
fiecare gospodar bea câte puţin pe nemâncate pentru a-şi curăţa şi sfinţi sufletul. Ca alimente
rituale, de Bobotează sunt specifice piftia şi grâul fiert.
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TRADIȚII DE MOȘ NICOLAE
Prof. Fănică Daniel
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău

În noaptea de 5 spre 6 decembrie Moș Nicolae vine cu daruri pentru copii: pentru cei ce au fost
cuminți tot anul el lasă în ghetuțe sau în ciorăpeii special pregătiți, dulciuri și alte cadouri, iar
pentru cei care au fost neascultători lasă o nuielușă.
Aceasta este legenda pe care o știm cu toții de când eram mici. Dar oare de unde vine acest
obicei? Și cine este Moș Nicolae?
În tradițiile diverselor popoare, Moș Nicolae se confundă cu Moș Crăciun.
În Danemarca, Moșul care aduce daruri copiilor are un sac în spinare și este adus de reni. Copiii
pregătesc budincă de orez sau câte o farfurie cu lapte în seara de Moș Nicolae în speranța că
acestea vor fi apreciate de elfii care îl ajută pe Moș cu cadourile!
În Polonia, se spune că darurile vin de la stele, iar în Ungaria acestea vin de la îngeri. În Ghana,
Moșul vine din junglă, iar în Hawaii, Moșul coboară dintr-o barcă
Tradițiile fiecărui popor sunt atât de diferite! Obiceiul venirii Moșului cu daruri vine din
Scandinavia. Se spune că vikingii aveau un zeu, numit Odin, care, în timpul iernii, călătorea prin
toată lumea călare pe un cal cu 8 picioare, oferindu-le daruri celor buni și pedepsindu-i pe cei răi.
Aceste povești s-au pierdut cu timpul, dar în conștiința oamenilor au rămas prin personaje
precum Moș Nicolae.
În tradiția românească, Moș Nicolae are locul său. Se spune că Nicolae (Sfântul Nicolae) a fost
un copil orfan; a ajuns arhiereu al episcopiei din Myra, iar, pe tot parcursul vieții, a ajutat copii
și pe cei nevoiași. De aici a pornit legenda cum că Moș Nicolae este acel bătrânel iubitor care
lasă cadouri în ghetuțe și în ciorăpei în noaptea de 5 spre 6 decembrie.
Cunoscut și sub numele de “Moș Neculai” sau “Sân Nicoară”, Moș Nicolae aduce în special
dulciuri și jucării; pe lângă acestea, copiii vor găsi în ghetuțe și o legătură de nuielușe frumos
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colorate. Pentru cei care au fost mai puțin cuminți, Moșul are câte o nuielușă adevărată care să le
amintească să aibă grijă anul ce vine, să se poarte mai frumos.
Totodată, se spune că Moșul nu lasă cadouri în ghetuțele care nu au fost curățate și pregătite
pentru seara de Moș Nicolae. Așa că… atenție cum vă pregătiți ghetuțele sau cizmele în seara
aceasta. Poate Moșul trece și pe la voi.
TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ LA ROMÂNI
Profesor Drăghici Simona- Narcisa
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu
Localitatea Mioveni, județul Argeș
Iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi al bucuriilor prilejuite de tradiţii
şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului care fac parte din cultura tradiţională a
neamului nostru. Ne bucurăm că încă se mai păstrează în unele zone ale ţării aceste datini care ne
ajută să înţelegem sărbătoarea respectivă şi să ne bucurăm de Marele Praznic.
Obiceiurile ţin de conştiinţa poporului român deoarece exprimă înţelepciunea sa, sunt esenţe
ale bogăţiei noastre spirituale. Cele mai răspândite şi mai fastuoase sunt acelea legate de marele
Praznic al Crăciunului şi de sărbătorirea Anului Nou. Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi
tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, vifleimul,
pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri
(căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, superstiţii etc. cu originea în credinţe şi mituri
străvechi sau creştine.
Sărbătorile de iarnă la români încep cu Postul Crăciunului (15 noiembrie) şi ţin până la
Sfântul Ioan (7 ianuarie). Este o perioadă bogată în obiceiuri, diferite de la o zonă la alta, având
în centru marile sărbători creştine prăznuite în această perioadă: Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza
şi Sfântul Ioan.
Un obicei foarte cunoscut este tăierea porcului de Ignat( 20 decembrie). Se zice că
porcul care n-a fost tăiat în această zi nu se mai îngraşă, căci şi-a văzut cuţitul. Sângele scurs din
porc după ce a fost înjunghiat se pune la uscat, apoi se macină şi se afumă cu el, copiii ca să le
treacă guturaiul, spaima şi alte boli. Ignatul este divinitatea solară care a preluat numele şi data
de celebrare a Sf. Ignatie Teofanul (20 decembrie) din calendarul ortodox, sinonim cu Ignatul
Porcilor şi cu Inatoarea. Potrivit calendarului popular, Inatoarea, reprezentare mitică a
panteonului românesc, pedepseşte femeile care sunt surprinse lucrând în ziua de Ignat. Animalul
sacrificat în această zi este substitut al zeului care moare şi renaşte, împreună cu timpul, la
solstiţiul de iarnă.
În ziua de Ignat se pregătesc bucatele tradiţionale pentru Crăciun( cârnaţi, caltaboşi, jumări,
sângerete, suncă etc.), se toacă şi carnea pentru sarmale, pulpele se tranşează pentru friptură, iar
unele dintre preparate se pun la afumat (cârnaţii, slănina etc.). După sacrificare gospodarul face
pomana porcului: oferă celor care l-au ajutat la tăiat şorici, carne prăjită şi ţuică
fiartă. Gospodinele fac piftie, sarmale, cozonaci şi prăjituri. Începe curăţenia în casă şi în curte,
împodobirea locuinţei şi pregătirea hainelor pentru Sărbători.
Un obicei foarte cunoscut este împodobirea pomului de Crăciun. Bradul, veşnic verde,
simbolizează viaţa, asemănându-se cu viaţa care intră în lume o dată cu Naşterea Fiului lui
Dumnezeu, pentru ca noi să dobândim viaţa veşnică. Datina împodobirii bradului de Craciun este
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de origine germană. Pomul de Crăciun este un brad împodobit, substitut al zeului adorat în
ipostaza fitoformă, care moare şi renaşte la sfârşit de an, în preajma solstiţiului de iarnă, sinonim
cu Butucul de Crăciun. Împodobirea bradului şi aşteptarea de către copii a lui Moş Crăciun, care
vine cu daruri multe, este un obicei occidental care a pătruns de la oraş la sat din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea. Pomul de Crăciun s-a suprapus peste vechiul obicei al incinerării
Butucului (zeul mort) în noaptea de Crăciun, obicei atestat la români, aromâni, letoni şi sârbocroaţi.
Grupurile de colindători anunţă Sărbătoarea Naşterii Domnului pornind din casă în casă,
cu o traistă încăpătoare pe umăr, pentru a le ura gazdelor fericire, sănătate şi prosperitate. Aceste
colinde sunt creaţii populare cu text şi melodie, cu mesaje speciale (religioase sau satirice la
adresa celor uraţi). Colindătorii primesc pentru aceste urări cozonac, covrigi, nuci, mere şi
colăcei. În unele locuri, în noaptea Crăcinului întâlnim şi cântarea religiosă numită Vicleimul sau
Irozii, la care participă copiii. Această dramă religioasă ne înfăţisează misterul Naşterii
Domnului în toate fazele sale.
Începând cu Ignatul şi sfârşind cu zilele Crăciunului există obiceiul ca flăcăii să umble cu
capra sau cu brezaia.
Steaua este un colind care începe din prima seară a Crăciunului şi se încheie la
Bobotează. De la Crăciun şi până la Bobotează copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se
întâlneşte la toate popoarele creştine. Obiceiul aminteşte de steaua care a vestit naşterea lui Iisus
şi i-a călăuzit pe cei trei magi. Cântecele despre stea provin din literatura bizantină ortodoxă sau latină medievală a Bisericii Catolice şi multe chiar din tradiţiile locale.
Pluguşorul copiilor este tot un obicei străvechi agrar. În ajunul Anului Nou, cetele de
copii intră din casă în casă să ureze, purtând bice din care pocnesc, buhaie, clopoţei etc
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI LEGATE DE
SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI
Prof. ABEL MARIA , Şcoala gimnazială nr.179, Bucureşti
Tradiţia înseamnă transmiterea continuă a unui conținut cultural de-alungul istoriei de la
un eveniment generator sau un trecut imemorabil. Aceast patrimoniului intangibil poate fi
vectorul identității unei comunități umane. În sensul său absolut, tradiția
este o memorie și o idee, într-un cuvânt o conștiință colectivă; o amintire
a ceea ce a fost, alături de datoria de a transmite mai departe și a
îmbogății. Cu articolul nedefinit, o tradiție poate însemna totodată o
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mișcare religioasă, sau mai degrabă, o anumită practică simbolică cum ar fi tradițiile populare.
Probabil că nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât străvechile
sale tradiţii şi obiceiuri. Călătorul vestic va fi surprins să descopere în România un loc plin de
legende, mituri şi tradiţii păstrate de-a lungul secolelor.
Sărbătorile şi obiceiurile populare, grupate în preajma solstiţiului de iarnă (20 dec.-7
ian.), poartă numele generic de Sărbători de iarnă. Perioada este deschisă şi închisă de sărbători
prefaţate de ajunuri, atât Crăciunul, cât şi Boboteaza, şi intersectate la mijloc de noaptea Anului
Nou.
Principalele sărbători ale ciclului de iarnă - Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza - au
funcţionat de-a lungul vremii ca momente independente de înnoire a timpului şi de început de an.
Românii folosesc, pe lângă calendarul oficial, recunoscut de stat şi Biserica, un calendar
neoficial - calendarul popular - creat de popor şi transmis folcloric.
Interesul oamenilor s-a îndreptat în ultimii ani spre obiceiurile folclorice. Fenomenul
acesta se datoreşte încărcăturii valorice pe care le au obiceiurile, precum şi interesului omului
pentru ele. Obiceiurile prezintă viaţa socială, diverse aspecte ale rinduielii ei.
Iată câteva din frumuseţea tradiţiilor româneşţi ce se ţin la sărbatorile calendaristice sau
la momentele importante din viaţa românilor care au rolul de-a ne îmbia cu farmecul lor.
Ajunul Crăciunului (24 decembrie) – Ajunul Crăciunului apare personificat în chipul
unui moş cumsecade, frate mai mic al lui Moş Crăciun, despre care se
spune că ar fi fost păstor.
Ajunul Crăciunului începe cu colindul
“Bună dimineaţa la Moş Ajun!”, casele frumos împodobite îşi primesc
colindătorii. Aceştia sunt răsplăţiţi de gazde cu fructe, covrigi,
dulciuri şi chiar bani. E bine să se împartă bucate, atât în numele
morţilor, cât şi ca semn de belşug, fiind răstimpul prin excelentă al
darurilor.
Se crede că zgârciţii primesc pedepse de la Moş Ajun (cele mai grele fiind ale acelora
care nu primesc urătorii).
Împodobirea bradului (Pomul de Crăciun) este un brad împodobit, substitut
al zeului adorat în ipostază fitoformă, care moare şi renaşte la sfârşit de an, în
preajmă solstiţiului de iarnă, sinonim cu Butucul de Crăciun.
Pomul de Crăciun s-a suprapus peste un mai vechi obicei al incinerării
Butucului (zeul mort) în noaptea de Crăciun, simbolizând moartea şi renaşterea
divinităţii şi a anului la solstiţiul de iarnă.
La noi obiceiul a pătruns odată cu influența germană, în Țările Române în anul 1866,
unde prinții și prințesele au început să împodobească bradul, obiceiul fiind imediat imitat de
protipendada bucureșteană. Cântecul german de Crăciun „O tannenbaun” devine în limba
română „O brad frumos”, iar obiceiul împodobirii bradului pătrunde în toate casele românilor.
Crăciunul (25 decembrie) – deschide ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor Anului Nou şi
este marcat şi printr-o masă bogată, din care nu trebuie să lipsească
colăcii, cornurile, fructele, pestele, dulciurile şi, bineînţeles, băutura.
Tot ce se pune pe masă are o trimitere clară la ocupaţiile
tradiţionale ale comunităţii româneşti. De pe masă nu pot lipsi nucile
şi ouăle, care au o simbolistică mai complexă, cu trimitere la
rezistenţă în timp, la sămânţa care nu se pierde.
Sărbătorile de iarnă, începute de Crăciun odată cu Naşterea lui
Iisus, se încheie abia la Bobotează, când în lumea satului au loc alte
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petreceri unde, într-un cadru special, sunt prezentate comunităţii
viitoarele cupluri şi astfel viaţa îşi reia ciclul firesc, odată cu renaşterea
naturii.
De la Crăciun şi până la Bobotează, copiii umblă cu “steaua”,
un obicei vechi ce se întâlneşte la toate popoarele creştine. Acest obicei
vrea să amintească steaua care a vestit naşterea lui Iisus şi i-a călăuzit
pe cei trei magi.
Sărbătoarea de Crăciun îmbină o mulţime de obiceiuri. Dominantă este componentă
creştină care marchează naşterea lui Hristos şi ea se vede în colindele religioase, precum
“Steaua” şi “Irozii”. Colindatul este un scenariu compus din texte ceremoniale (colinde),
formule magice, dansuri, gesturi, interpretat în casă, pe uliţe, de o ceată sacră. În calendarul
popular, acest fenomen apare sub diferite denumiri zonale în perioadele solstiţiului de
iarnă("Steaua","Pluguşorul","Sorcova"), echinocţiului de primăvară, solstiţiului de vară şi
echinocţiului de toamnă.
Colindatul este cea mai răspândită tradiţie a românilor. Când persoanele colindate nu
primesc colindătorii, închid uşile sau nu oferă daruri, efectele magice sunt opuse, ei încălcând
regulile acestui obicei.
Colindele transmit urări de sănătate, rod bogat, împlinirea dorinţelor în Noul An.
Capra
Începând cu Ignatul şi sfârşind cu zilele Crăciunului, prin alte părţi începând cu zilele
Crăciunului, iar prin altele obisnuindu-se numai în ziua de Sfântul
Vasile, există obiceiul că flăcăii să umble cu ţurca, capra sau brezaia.
Ca şi la celelalte jocuri cu măşti practicate în timpul sărbătorilor
de iarnă, şi în jocul caprei şi-au făcut loc, pe lângă măştile clasice
(capră, ciobanul, ţiganul, butucarul), măştile de draci şi moşi care, prin
strigăte, chiote, mişcări caraghioase, măresc notă de umor şi veselie,
dând uneori o nuanţă de grotesc.
Jocul "caprei" (uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea) la origine a fost, desigur, un
ceremonial grav, un element de cult.
În cadrul sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie anului care
urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor - invocat şi evocat de boabele
care se aruncau de gazdă peste cortegiul "caprei".
Steaua-de la Crăciun şi până la Bobotează copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se
întâlneşte la toate popoarele creştine.
Acest obicei vrea să amintească de steaua care a vestit naşterea lui Iisus
şi i-a călăuzit pe cei trei magi.
Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura
bizantină ortodoxă, altele din literatura latină medievală a Bisericii Catolice,
câteva din literatura de nuanţă Calvină şi multe din ele, chiar din tradiţiile
locale.
Micul cor al stelarilor, care intra în imobil în zilele Crăcinului.
Pluguşorul este un obicei general, practicat de români cu
prilejul Anului Nou. Obicei agrar, cu adânci rădăcini în spiritualitatea
românească, acesta fiind o colinda, o colinda agrară declamată, cu
elemente teatrale, având ca subiect munca depusă pentru obţinerea
pâinii. Plugul, ornat cu hârtie colorată, panglici, servete, flori, pe care
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se punea, eventual, şi un brad, era o prezenţă nelipsită în cadrul acestei colinde. Acum este, mai
mult, o prezenţă simbolică, în cadrul urăturilor care li se adresează oficialităţilor.
Pluguşorul se recită din casă-n casă în Ajunul Anului Nou, seara, sau până în dimineaţa
primei zile a noului an. Era practicat de copii sau adolescenţi, ca şi acum.
Sorcova - cel mai cunoscut colind din prima zi a anului, de Sfântul Vasile, când se
urează pentru bunăstare fizică şi materială a individului. Sorcova este un
substitut al divinităţii, invocată de copii pentru a aduce oamenilor sorcoviţi
viaţă lungă, sănătate şi prosperitate.
Sorcova era confecţionată, la început, din una sau mai multe rămurele
de pomi fructiferi (măr, păr, vişin, prun) sau de trandafir, tăiate şi puse în apă
la înmugurit şi înflorit în ziua de Sfântul Andrei (30 noiembrie) sau de Moş
Nicolae (6 decembrie). Apoi, obiectul ritual cu care colindă copiii a început să
fie realizat dintr-o nuia cu rămurele împodobite cu fire colorate de lână, cu
beteală şi cu un fir de busuioc în vârf. În Bucovina, sorcova are ataşat un colopoţel.
Concluzie:
Folclorul este o carte de vizită a valorii unui popor. Tradiţiile sunt semne viguroase ale
existenţei noastre. Cum sântem fără tradiţie? Ca un violonist, care încearcă să cânte pe coama
unui acoperiş. Aşa sântem!
Tradiţia este cel mai de preţ lucru care îl poate avea un popor. Aceste tradiţii au fost
transimse din timpuri vechi, datoria noastră este să le ducem mai departe, pentru că fără ele,
nimic nu mai are farmec. Baza unui popor puternic stă în tradiţii şi obiceiuri.
BIBLIOGRAFIE:

1. C.Brăiloiu, 2002, Sărbători şi obiceiuri , Ed. Enciclopedică
2. M.Mitroi,2004, Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun, Ed. Autorul

3. http://www.datinaromaneasca.ro/demo-category/datini-si-traditii
4. http://ro.wikipedia.org/wiki/Tradi%C8%9Bii_din_Rom%C3%A2nia
5. http://sarbatori.blogspot.ro/2007/11/obiceiuri-de-craciun.html

TRADIŢIILE DE IARNǍ. PLUGUŞORUL
Vlase Simona, Şcoala Gimnazialǎ „Nicolae Bǎlcescu”, Piteşti
Tradiţiile românilor sunt comori ce nu ar trebui uitate sau părăsite şi nici schimbate prin troc
cu alte obiceiuri importate din alte ţări. Ele sunt ale noastre, ne caracterizează, ne definesc şi prin
ele ne simţim mai bogaţi, mai aleșii, mai altfel decât alţii. Tradiţiile românilor sunt diferite de la
o zonă la alta, după cum spune vorba câte bordeie, atâtea obiceiuri, însă tocmai acest lucru ne
face mai frumoşi, mai atrăgători şi mai originali. Poporul român a fost întotdeauna un popor
credincios, în majoritate ortodox, iar majoritatea tradiţiilor şi obiceiurilor relaţionează cu
sărbătorile religioase. Varietatea tradiţiilor şi obiceiurilor se datorează trecutului zbuciumat pe
care l-a avut poporul nostru, cotropitorii ce au venit în ţara noastră s-au îndrăgostit atât de mult
de ea, încât s-au stabilit aici, şi-au întemeiat familii, au adus cu ei datini şi obiceiuri şi au
împrumutat de la noi, rezultând mozaicul de tradiţii şi obiceiuri.
Mirosul cozonacilor, al cârnaţilor afumați, al tobei şi sarmalelor ne vesteşte sărbătoarea şi ne
putem bucura de ea mai bine. Nu am putea să ne imaginăm însă Crăciunul fără bradul
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împodobit, fără cadouri şi fără bucuria zăpezii. Tradiția Ignatului, a porcului tăiat în ogradă cu
savurarea pomenii porcului se păstrează de demult, iar copiii ce s-au mutat la oraș, revin cu
părinții în mediul rural, la bunici, pentru a continua această tradiţie. Crăciunul este sărbătoarea
cea mai importantă ce evidențiază Naşterea lui Iisus Hristos. Crăciunul mai este asociat şi cu un
Moş care aduce daruri tuturor. Este sărbătorit în data de 25 Decembrie în apropierea solstiţiului
de Iarnă, eveniment important pentru strămoșii noștri, dacii. Tot în aceasta dată se sărbătoreau
Saturnaliile, ce reprezentau momentul în care bogaţii ofereau daruri celor săraci. Simbolul cel
mai important al acestei sărbători creștine este bradul. Îl putem găsi în casele românilor de
Crăciun sau cu ocazia nunților, botezurilor şi înmormântărilor. Pluguşorul este una din cele mai
frumoase şi mai vechi datini româneşti. E vorba de un străvechi obicei agrar, simbolizând
principala ocupaţie a ţăranilor români.
În ajunul său, chiar în ziua Anului Nou, ceata de flăcăi, înarmată cu bice, clopote şi un plug
sau buhai, pleacă prin sat cu Pluguşorul, pentru a ura belşug în agricultură. Bicele şi harapnicele
se fac din fuior de cânepa şi sunt groase, pentru că, atunci când pocnesc, să răsune cât mai
departe. Naşterea Domnului este anunţată la noi în ţară prin colinde, iar primii care pornesc cu
colindatul, în dimineaţa de Ajun, sunt copiii şi tinerii. Aceştia sunt primiţi de creştini cu mere,
nuci, covrigi şi cu turte numite "Scutecele lui Hristos". Un obicei specific Sărbătorilor de iarnă
este de a primi vizita preotului în casele noastre în ajunul Naşterii Domnului şi în ajunul
Bobotezei pentru comunicarea directă a mesajului sărbătorilor printr-o comuniune caldă între
credincioşi şi membrii Bisericii. În Bucovina există credinţa că nu este bine să ai lucruri
împrumutate pe durata sărbătorilor de iarnă. De aceea, în preajma Crăciunului, se recuperează
sau se restituie lucrurile împrumutate. În ziua de Ajun, femeile ies în livadă cu mâinile pline de
aluat şi ating fiecare pom spunând: "cum sunt mâinile mele pline cu aluat, aşa să fie pomii
încărcaţi cu rod la anul". În Moldova, nu se dă nimic din casă în ziua de Ajun, nici gunoiul nu se
aruncă din casă şi nu se împrumută nimic. Fetele, pentru a-şi vedea ursitul, pun peste noapte sub
fereastră, câte puţin din toate felurile de bucate, negustate. Ursitul va veni şi va gusta şi fata îl va
vedea. Tradiţia spune că în Ajunul Crăciunului nu e bine să te baţi, nici măcar în glumă, cu
cineva, căci faci buboaie peste an. Dragobetele reprezintă vestirea unui nou anotimp, dar şi
sfârșirea iernii. Această sărbătoare este comemorată în calendarul religios pe 24 februarie şi este
denumită sărbătoarea Îndrăgostiților.
Urarea cu plugul sau cu buhaiul, Pluguşorul cum i se spune în popor, este un străvechi
obicei agrar prin excelenţă, care se practica şi azi, în ajunul Anului Nou, în multe locuri, chiar în
ziua de Anul Nou, ceata de urători formată din doi până la douăzeci de flăcăi sau bărbaţi
însurăţei de curând, pleacă din casă în casă să ureze cu Pluguşorul sau să "hăiască". Cu
Pluguşorul urează astăzi şi copiii.
Vorbe frumoase, de prosperitate şi belşug sunt adresate de cetele care vin cu "Pluguşorul",
fiecărei gospodarii.
Ca o incantație magică, textul urării se transmite din tată în fiu şi nu există român să nu-l
cunoască; este una dintre datinile cele mai vechi şi mai frumoase, ce s-a păstrat şi se păstrează
încă până în ziua de azi la poporul roman, în pocnet amarnic de harapnic sau bici, în sunet de
talangă sau clopoţei, ca şi în muget de buhai, colindătorul îşi deapănă urarea îndemnându-şi
amicii cu refrenul: "Ia mâna-ţi măi,/ hăi, hăi".
Buhaiul, este numit în zonele noaste "buga", era un vas de lemn de forma unei putinici, cu
fundul acoperit cu piele de capră sau de oaie, bine întinsă şi legată cu un cerc sau strânsă cu o
frânghie. Prin mijlocul acestei piei trece o şuviţă de păr de cal fixată în interior cu un nod sau cu
băţ trecut printr-un laţ. Gura vasului este deschisă. Unul din flăcăi ţinea buhaiul, iar altul, cu
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degetele muiate în borş, în apa cu sacâz sau numai în apă, trăgea şuviţa de păr, producând un
zgomot surd, întărit de cutia de rezonanţă a vasului. Obiectul, menit să imite mugetul taurului,
simbol al fertilităţii, a fost cândva răspândit în întreaga Europă.
Pe lângă plug şi buhai, ceata purta bice sau harapnice din care se pocneşte, clopote de vite
şi tălăngi. Ea era însoţită de instrumentişti populari care cântau din fluiere, cimpoi, vioară sau
cobze.
În general, locurile unde plugul şi buhaiul apăreau împreuna în același obicei sunt mai rare.
Acolo unde plugul era înlocuit cu un băţ simbolic, în tot timpul recitării băţul era jucat în ritmul
versurilor; clopoţeii care-l împodobeau, acompaniau ritmic recitarea.
Piţărăii pornesc din casă în casă, îmbrăcaţi frumos, cu trăistuţe după gât, iar în mână cu
colinde sub comanda vătafilor (conducătorii grupului). Aceştia fac urări de sănătate şi belşug
gazdelor şi sunt răsplătiţi cu colaci, fructe, dulciuri. În unele zone rurale vătaful urează: „Bună
dimineaţa lui Moş Ajun, dar mai bună lui Crăciun, ce-i în casă să trăiască, ce-i afar’ să
izvorască. Oile lânoase, vacile lăptoase, caii-ncurători, porcii unsuroşi, să-i mâncaţi sănătoşi.”
Gospodina aruncă peste ceata colindătorilor boabe de porumb, grâu, fasole, dovleac în
speranţa unui rod îmbelşugat în anul care va urma. Vătaful este răsplătit cu un colac mare
„colacul lui Dumnezeu”, iar ceilalţi colindători cu colăcei.
La mulţi ani cu sănătate,
Şi să vă fie de bine
Ziua Sfântului Vasile,
Dumneavoastră-n bucurie,
De-acum şi până-n vecie,
Ahoooooo! Ahooooooo!
Mâna-ţi măi!
Hăi! Hăi!”
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BUCURIA CRĂCIUNULUI
Iota Bianca, clasa a V-a D
Școala Gimnazială “Mircea Eliade”, Craiova, Dolj
Prof. Îndrumător: Ioana Genoveva

Cea mai îndrăgită sărbătoare a
anului, Crăciunul... Mulți oameni poate se
întreabă de ce îl sărbătorim. Să vă spun eu?
Bineînțeles că vă spun! Cum să nu fie cea
mai importantă Nașterea Domnului Iisus
Hristos? Mai ales că, după cum se spune în
popor, Moș Crăciun (știți, bătrânelul cel
simpatic și iubitor de copii cuminți care
aduce cadouri în Noaptea Magică) a fost cel
care a primit-o pe Fecioara Maria în ograda
lui pentru a-l aduce printre noi pe Pruncul
Sfânt.
De ce este îndrăgit Craciunul? Păi
cum să nu-ți fie drag să împodobești
bradul, împreună cu toți ai casei, învăluiți
de căldura colindelor și de mirosul
cozonacului proaspăt scos din cuptor? Și
știm cu toții că, în noaptea mult așteptată,
prin modalități numai de el știute, Moșul
coboară binișor pe hornul casei și ne lasă
sumedenie de cadouri sub brad. Sigur, asta
dacă am fost cuminți. Dacă nu, ne așteaptă
la poalele bradului o nuielușă, semn al
supărării
Moșului...
Trebuie
să
recunoaștem că tuturor ne place să dăm
năvală la brad, în dimineața de Crăciun,
pentru a putea vedea ce minunății ne-a adus Moș Crăciun!
Apropo, știți cum se povestește că Moș Crăciun
vine tocmai din Laponia, pe sania trasă de renii săi:
Dasher, Dancer, Donner, Vixen, Comet, Cupid,
Prancer, Blitzen și, cel mai cunoscut, Rudolf? Cu toții
am auzit poveștile despre Rudolf, cu nasul lui roșu
strălucitor, care luminează drumul saniei... Un jucăuș și
jumătate.
Iar cadourile... Da, cadourile sunt frumos
împachetate de către elfi, și așteaptă cumințele
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momentul în care Moșul le împarte cu mare atenție și strictețe copiilor cuminți.
Dar nimic nu poate întrece nerăbdarea cu care
cei micuți (care mai de care mai lăudăros) le desfac,
în dimineața Crăciunului. Este momentul în care
fiecare crede a primit un cadou mai tare, mai
grozav, mai trendy, mai dulce...

Bradul ca bradul, dar de Crăciun împodobim
toată casa. Globuri cu sclipiri feerice, beteală
pufoasă, ghirlande încărcate, steluțe cu sclipici
și alte milioane de decorațiuni, pe care, de ce
să nu recunoaștem și să ne și lăudăm, de multe
ori, chiar noi le confecționăm. Pe uși, coronițe
din rămurele de brazi cu merișoare sau
scorțișoară pentru a întâmpina rudele și
prietenii veniți în vizită... Pe geamuri, perdea
de luminițe, figurine decupate, desene cu
spray-ul de zăpadă... Pe masă: șervete, veselă
și tacâmuri cu imagini festive.
Toate acestea menite să îmbrace întreaga casă în straie de sărbătoare și să ne
umple sufletul de magia celei mai iubite sărbători a anului, Crăciunul!

CRĂCIUNUL COPILĂRIEI MELE
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Verdeș Maria, clasa a V-a, Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași ,prof. îndrumător
Marin Cristina Violeta,
Crăciunul este sărbătoarea mea preferată. Este sărbătoarea bucuriei, a prosperităţii, când
toată familia se adună şi sărbătoreşte naşterea Domnului nostru Iisus Hristos.
Îmi aduc aminte cu nostalgie de perioada când eram mică. Aşteptam cu nerăbdare
începutul lunii decembrie pentru a vedea ce voi avea în ghetute: o mulţime de dulciuri sau o
nuieluşa de la Moş Nicolae? Împreună cu bunica mea îmi spălam ghetuţele şi le puneam frumos
în faţa uşii.
Momentul cel mai aşteptat era însă cel al întâlnirii mele cu Moş Crăciun. Dar, înainte să
sosească Moşul, trebuia făcut bradul. Când tata ajungea acasă de la muncă îi săream în braţe,
despachetând cutiile pline cu globuri, mărgele, beteală dar şi bombonele. În timp ce eu cu tatăl
meu împodobeam bradul, mama împreună cu bunica pregăteau sarmale, cozonaci şi alte bunătăţi
preparându-le cu cea mai mare dragoste. După ce bradul era gata, aşezam sub el carnetul meu
note deoarece Moşul dorea mereu să îl vadă.
Crăciunul sosise, iar eu îl aşteptam pe Moş Crăciun. Eram extrem de bucuroasă însă şi
îngrijorată, sperând că Moşul nu mă va uita. Mama mă consola mereu spunându-mi că Moşul nu
uită niciun copil cuminte, iar dacă am fost cuminte cu siguranţă va veni şi la mine. Moşul a sosit.
Auzeam cum bate la uşa strigând tare “Ho-ho-ho”, iar eu cu o voce speriată ziceam:„Intră,
Moşule !”. Uneori îmi era teamă, vedeam un om grăsun cu barbă mare, albă, stufoasă care mă
lua în braţe şi mă ruga să-i recit poezii iar eu nu-l lăsam să plece până nu-i spuneam toate
poeziile pe care le cunoşteam. Apoi el scotea din sacul lui mare numeroase cadouri, dar sacul nu
se golea, Moşul trebuia să ducă astfel de cadouri tuturor copiilor din lume. După ce acesta pleca,
ieşeam în curte şi vedeam numeroase urme pe covorul gros şi alb aşternut pe jos, eram foarte
mirată, dar tată găsea mereu o explicaţie. Îmi spunea că Moşul a venit cu renii şi aceştia s-au
oprit la noi în curte pentru a se odihni şi a mânca. Eram extrem de supărată că nu i-am văzut, dar
dezamăgirea trecea repede când îmi întorceam privirea la brad şi vedeam cadourile de sub el.
Bunica mă lua de mânuţa şi împreună plecam la vecinii noştri pentru a colinda, iar aceştia
mă răsplăteau cu cozonaci, prăjituri, sau chiar fructe. Bucuroasă mă întorceam acasă şi plecam
cu părinţii meu la colindat la toţi cunoscuţii.
Anii au trecut, obiceiurile au rămas asemenea doar că Moşul nu mai îmi pune cadouri în
papuci doar mie, acum îi pune şi mamei, tatălui şi bunicii mele, iar eu merg la colindat şi cu
colegii cu care am învăţat numeroase colinde.
Crăciunul va rămâne mereu pentru mine cea mai frumoasă sărbătoare a anului.
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CRĂCIUNUL MEU ÎN MOLDOVA

Gheorhiu Denis, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași, prof.
îndrumător Marin Cristina Violeta,

Sărbătoarea Crăciunului reprezintă o zi specială, în care fiecare om se retrage în sânul
familei pentru a oferi și a simți iubire în jurul lui. De aceea, Crăciunul mai este și supranumit
sărbătoarea familiei. Această sărbătoare o petrece fiecare după tradițiile cu care a fost obișnuit în
funcție de zona din care provine, pentru că sunt atâtea obiceiuri și fiecare sunt diferite dintr-o
parte într-alta. În zilele noastre, în tradițiile de Crăciun se regăsesc atât obiceiuri împrumutate din
lume, cât și obiceiurile specifice zonei. Voi prezenta în cele ce urmează câteva dintre tradițiile
cele mai cunoscute din zona Moldovei, zona în care am copilărit, zona în care mă regăsesc pe
mine ori de câte ori ajung, zona în care tradițiile nu vor dispărea niciodată.
Înainte de Crăciun, pe data de 20 decembrie este Ignatul sau tăierea porcului, tradiție care
încă este respectată în satele din Moldova, iar pașii care trebuie urmați sunt și ei respectați
întocmai, moldovenii făcând un adevărat ritual din această tradiție. Totul începe în zorii zile de
20 decembrie, ziua fiind dedicată exclusiv tăierii porcului, preparării cărnii și conservării
acesteia. În această zi sunt preparate produse tradiționale zonei, cum sunt caltaboșii, sângeretele,
toba, lebărul sau cârnații, iar imediat după tăierea porcului s-a păstrat și obiceiul cunoscut acum
de “pomana porcului”, unde, cei care au participat la ritual, mănâncă din carnea porcului
proaspăt tăiat.
Moldova este una dintre regiunile cele mai faimoase pentru numeroasele jocurile cu măști
care se practică în perioada sărbătorilor de iarnă. Printre acestea se numară “Jocul caprei”, “Jocul
ursului”. Cel mai așteptat se pare că este jocul ursului. Pentru jocul ursului, mai mulți tineri se
întâlnesc și pregătesc cele necesare jocului: masca și costumul. Cel care va intra în pielea ursului
se va îmbrăca cu o haină de blană lungă, care trebuie să fie împodobită cu ciucuri, iar pe cap va
purta un schelet din lemn. Pe lângă personajul mai participă și cei care vor cânta la acordeon, la
tobe, cei care vor spune diverse texte și care dansează. La finalul jocului, ei trebuie să transmită
cele mai frumoase urări celui care a fost colindat, iar ca recompense trebuie să primească bani și
colaci.
Tradițiile și obiceiurile moldovenilor sunt multe. Ele leagă timpurile vechi de cele noi.
Ele poartă credința în Dumnezeu, înțelepciunea poporului roman și darurile pământului.

DARUL DE CRĂCIUN
Eleva- Tudor Daria
Clasa a V-a
Școala Gimnazială Podari, Comuna Podari, Județul Dolj
Cadru didactic coordonator-prof. Gligă Ramona
Am intrat în săptămâna Crăciunului. Toată lumea se pregătește pentru această sărbătoare magică:
casele sunt primenite, brăduții împodobiți și ferestrele luminate cu beculețe multicolore.
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Toți copiii sunt veseli și nărăbdători să primească daruri, numai un băiat, cu părul bălai și cu ochișorii
albaști, stătea într-un colț al străzii și era trist. Tatăl său nu l-a lăsat să intre în casă pentru că nu a
vândut toate cetinile împodobite cu ghirlande. Băiatul stătea ghemuit și plângea cu capul pe brațul
drept.
Pe acolo a trecut o femeie bună la suflet pe care o chema Vera. Văzându-l plângând, l-a întrebat cu
vocea-i caldă de mamă:
-De ce ești trist? Este Ajunul Crăciunului, nu poți să fii trist! Ești un copil, copiii așteaptă cu bucurie
sărbătoarea Nașterii Domnului! Cum te cheamă?
- Numele meu este Denis și plâng pentru că îmi este frig!
-Vino cu mine, copil drag!
Fără să mai pună alte întrebări, Vera l-a luat pe băiat într-un magazin în care haine de tot felul și de
toate culorile își așteptau cumpărătorii. Copilul și-a ales, sfios, o haină frumoasă cum nici în vis nu
credea că o poate avea. Nu înțelegea dacă ceea ce i se întâmplă este realitate sau vis! Nu primise
niciodată nimic, nu știa ce înseamnă să te bucuri de ceva ce îți dorești! De fapt, ce își dorise el până
acum nu fusese decât să nu-și supere tată care ar fi putut oricând să-l lase pe stradă.
Vera nu s-a oprit aici cu darurile pentru Denis, căci și ea fusese copil și își amintea ce bucuroasă era
când primea de Crăciun multe jucării! Bunica ei îi spusese că o tradiție de Crăciun este aceea de a
face daruri mai ales copiilor pentru a se bucura așa cum Magii i-au adus Mântuitorului smirnă când sa născut. Îl duse pe Denis la raionul cu jucării. Lumini multicolore se vedeau și cântece frumoase se
auzeau. Copilul putea să-și aleagă orice jucărie dorea, indiferent de preț. Denis a visat totdeauna la o
mașinuță cu telecomandă și la un album cu animale sălbatice. Acum putea să le aibă. Era minunat!
Dumnezeu nu îi dăduse Verei copii și ea nu mai împodobise bradul de Crăciun de mulți ani. Îl întrebă
pe Denis dacă tatăl său i-ar da voie să petreacă această sărbătoare cu ea. Uimit, copilul îi spuse că
tatăl său nici nu i-ar observa lipsa.
Bucuroasă, Vera a cumpărat un brad și a plecat cu Denis spre casă. Au împodobit bradul și au
așteptat să apară pe cerul nopții steaua care i-a călăuzit pe magi spre locul Nașterii Domnului.
Dimineața, Denis a sorcovit-o pe Vera. Emoționată, Vera a plâns amintindu-și de coplilăria sa. Denis
s-a bucurat de căldura casei și de cadourile perimite.
Spre seară, Vera l-a dus pe copil la casa lui și i-a mulțumit că au petrecut noaptea de Crăciun
împreună.
Ea a înțeles că este minunat să faci pe cineva fericit oferindu-i un cadou de Crăciun. Pentru fapta ei a
primit și răsplata, aceea de a se bucura de Nașterea Domnului alături de sufletul curat al unui copil.

FULGUL
Elevă: Ristea Andreea
Cls. a V-a
Școala Gimnazială "Sf. Dumitru"
Craiova, Dolj
Prof. Popecu Carmen Alina

Cerul își afișază năframa plumburie. E vremea zăpezii...
Acolo sus, în înalturi, se pregătește ceva... E o mare forfotă în regatul fulgilor de nea.
Fulgii se întrebă cine va cădea primul pe pământ. Cel mai micuț dintre fulgi alunecă nevăzut spre
marginea norișorului. Încearcă să se țină cu mâinile de el, dar nu reușește și pornește într-o
călătorie spre pământ.
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E vesel, face salturi pe brațele line ale bătrânului vânt și năucit, poposește ușor pe mâna
unui copil. Era primul fulg care cădea anul acesta...
Copilul deschide ochii mari și întreabă cu uimire:
- A venit iarna? Ce fulg frumos!
Fulgul vesel se bucură de atenția copilului și spune cu mândrie:
-Eu sunt primul, sunt vestitorul fraților mei!
Băiețelul se înseninează și, privind spre cer, fața îi este atinsă de o mulțime de fulgi albi.
Nimic nu e mai frumos, decât să te lași cuprins de sentimentul binelui și fericirii depline.
În jur, zarea răsună de glasurile vesele ale tuturor copiilor, prietenii nedespărţiţi ai
fulgilor de nea...

NAȘTEREA MÂNTUITORULUI
ELEV: CISMARU MARILENA, CLASA A V-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÎRZĂNEȘTI
COMUNA MÎRZĂNEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN
PROFESOR COORDONATOR: DUMITRESCU STELIANA

Ca în fiecare an, luminatul praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos ne umple
sufletul de o negrăită bucurie duhovnicească, pentru că această zi reprezintă împlinirea
făgăduinţelor şi nădejdilor pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor de la început, ca îndemn de
călăuză pe drumul ce duce spre mântuire.
Ascultând istorisirile minunate din Sfânta Evanghelie despre cele petrecute în noaptea
sfântă a Naşterii, simţim în inimile noastre o tainică chemare de a porni cu cugetul pe urmele
magilor de la Răsărit, cu ochii aţintiţi spre steaua călăuzitoare spre Betleem, unde s-a născut
Hristos. Acolo, în peşteră, în ieslea cea săracă, Pruncul nou-născut a venit pe Pământ să
sfinţească pe om, să-l facă sălaş dumnezeiesc. Împreună cu păstorii auzim şi trăim şi noi
frumuseţea fermecătoare a cântării îngereşti: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ
pace, între oameni bunăvoire!”. Aceste sfinte întâmplări din Betleem trezesc în sufletele noastre
în primul rând recunoştinţă pentru nemăsurata dragoste a Tatălui Ceresc faţă de noi, oamenii, şi
pentru marea jertfă pe care a făcut-o prin Fiul Său ca să ne mântuiască.
An de an bucuria sărbătoririi Naşterii Domnului pune stăpânire pe întreaga noastră fiinţă.
Este, de fapt, partea comuniunii noastre la bucuria cea sfântă şi fără de sfârşit a vieţii
dumnezeieşti, pe care o zugrăveşte Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan când afirmă: „Viaţa s-a
arătat şi am văzut-o şi vă mărturisim şi vă vestim viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat
nouă” (I Ioan 1, 2-3). Această mărturie exprimă o lucrare vie, căci prin Întruparea şi Naşterea Sa,
Mântuitorul Iisus Hristos ne-a adus-o şi ne-a împărtăşit-o ca viaţă dumnezeiască, nemuritoare.
Descoperindu-se oamenilor ca „pâinea vieţii” (Ioan 6, 48) şi lămurind că această pâine este
Trupul Său pe care îl va da pentru „viaţa lumii” (Ioan 6, 51), Mântuitorul Iisus Hristos a ridicat
viaţa omenească la plinătatea vieţii dumnezeieşti şi a arătat, peste veacuri, că viaţa este bunul şi
darul suprem de care trebuie să se bucure nu numai omul, ci şi întreaga făptură. Sărbătoarea
Naşterii Domnului este, astfel, sărbătoarea vieţii. Prin Întruparea sa, Fiul lui Dumnezeu ne-a
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descoperit valoarea şi frumuseţile vieţii. Mântuitorul a venit în lume pentru a da un sens nou
existenţei omeneşti.
„Ziua de naştere a Domnului este ziua de naştere a păcii”, spune un sfânt părinte al
Bisericii, întrucât Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ ca să împace pe om cu Dumnezeu şi pe
oameni între ei. O frumoasă cântare bisericească îndeamnă:
„Hristos se naşte, măriţi-L!
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!
Hristos pe Pământ, înălţaţi-vă!”
Totul este bine când trăim în linişte, iar bucuria noastră este deplină când avem siguranţa
zilei de mâine.
Hristos a coborât din ceruri, pentru ca noi să-i ieşim întru întâmpinare prin trăirea
virtuţilor care duc la desăvârşire. Să avem, aşadar, mereu în inimile noastre fiorul sfânt, trăit de
magii care au mers să se închine Mântuitorului, aducând daruri Celui ce S-a făcut om, pentru ca
noi să ne îndumnezeim prin credinţa şi faptele noastre.
Purtând în inimi şi în cugete bucuria acestei sfinte sărbători, vă doresc tuturor să o
petreceţi cu pace, sănătate şi alese bucurii, potrivit datinilor străbune.

BUCURIA CRĂCIUNULUI
Eleva- Mălăin Adreea
Clasa a V-a,
Școala Gimnazială Podari, Comuna Podari, Județul Dolj
Cadru didactic coordonator- prof. Gligă Ramona
Odată, demult, într-un sat uitat de lume, o fetiță de șase ani voia să aibă o viață mai bună alături de
familia sa.
După șase ani de trai fără curent și fără căldură, s-a hotărât să plece de acasă. A fugit departe în
pădure și s-a rătăcit. Iarna era aproape. Vântul bătea din ce în ce mai tare. Tatăl fetiței a plecat s-o
caute, iar acasă mama cu cele două surori ale sale se rugau pentru ea. În acea noapte a început să
ningă și tatăl fetei s-a întors, dezamăgit, acasă. În casă se simțea tristețea tuturor.
Era Ajunul Crăciunului și fetița rătăcită dormea în pădure cu iepurii și cu căprioarele. Un vânător a
găsit-o și a adus-o acasă la surorile și părinții săi. Fetița, recunoscătoare lui Dumnezeu că a trimis un
înger să o salveze, I-a scris o scrisoare de mulțumire:
Mulțumesc Ție Doamne, că ai trimis un înger să mă țină în viață, un înger care m-a încălzit când mia fost frig, care l-a călăuzit pe vânătorul Ioan să mă salveze din calea fiarelor pădurii și să mă
aducă lângî cei dragi. Am greșit plecând de acasă, dar am crezut că voi avea destulă putere să ajung
în locuri unde trăiesc oamenii bogați, care au tot ce-și doresc, care împodobesc bradul de Crăciun și
primesc daruri multe. Dar, totuși, am înțeles că cel mai minunat dar este viața și credința că
Dumnezeu este alături de mine. Dumnezeu, cel născut la Crăciun, m-a ocrotit și m-a readus în casa
părintească. Am văzut bucuria din ochii mamei mele și dragostea surorilor și a tatălui meu. Nimic
nu mi se mai părea sărăcăcios în căsuța noastră! Aici era dragostea adevărată! Doamne, Tu Te-ai
născut într-un staul, ai fost încălzit de aburii vitelor, dar ai avut iubirea Mamei Tale și darurile
Magilor! Acestea au fost suficiente să te facă fericit și să pornești în viață încrezător, să răspândești
pretudindeni iubirea și iertarea. Și eu voi asculta de părinții mei și voi învăța cât voi putea de bine
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pentru a reuși să-mi împlinesc dorințele. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat, pentru
familia mea minunată, și cred că m-ai iertat pentru gestul meu nesocotit!
În ziua următoare toți creștinii au sărbătorit Crăciunul. Fetița, surorile și părinții acestora au plecat la
biserica din sat. Cântările din timpul slujbei și colindele sunau minunat! Vocile cristaline ale copiilor
vesteau Nașterea Domnului! Atmosfera era magică.
La reîntoarcere spre căsuța lor, fetița a fost mirată când a văzut că la poartă aștepta vânătorul. Acesta
avea în brațe un pachet mare, frumos ambalat cu funde multicolore. Fata, văzăndu-l, se întreba care
era motivul sosirii acestui om. El i-a dăruit pachetul spunându-i că este un dar de Crăciun trimis de
prietena sa pe care o cunoscuse vara trecută când venise la bunici și cu care se jucase pe dealurile din
preajma casei.
Bucuria Crăciunului a fost nespusă! Toată familia a mulțumit pentru darul primit. Surorile fetiței au
mâncat pentru prima dată ciocolată.
A fost cel mai frumos Crăciun pentru întreaga familie! Fetița a înțeles că iubirea schimbă omul și că
Iubirea Domnului este cel mai frumos dar!
Crăciun fericit tuturor și slăviți-L pe Hristos!

BĂTRÂNUL DE LÂNGĂ FELINAR

Bușcă Adina, Bușcă Andreea
Cls. a VI-a
Șc. Gimn. Sf. Dumitru
Str. Unirii, Nr. 162, Craiova, Jud. Dolj
Coord. Prof. Popescu Carmen Alina

Ceasul orologiului vechiului paznic bate de miezul întunecimii. Dong... dong...dong... A
treia bătaie a uriașului găsește străzile pustii și ferestrele întunecate. În spatele perdelelor trase de
mămici și de bunici grijulii, visele și-au găsit paznicii.
Felinarul din fața stației de autobuz, neschimbat de mulți ani, așteaptă parcă pe cineva să
îi alunge singurătatea ce i se pare un puternic dușman. Acesta nu observase persoana ce se
așezase pe banca asupra căreia arunca o lumină cețoasă, gălbuie, fiind prea preocupat a-i ține
piept dușmanului său. Bătrânul era puțin adus de spate de povara anilor ce îi trecuseră pragul și
purta un palton gros negru, ce semăna cu cele fabricate pe vremea când felinarul era doar un
gând.
Dragul nostru tovarăș se frământa acum încercând a afla ce căuta oare, un bătrân la aceea
oră târzie în stație, spunându-și că poate era un străin ce se rătăcise. Dar, ca și cum i-ar fi citit
gândurile, bătrânul îi spuse cu o voce blândă venită parcă din basmele bunicilor:
-Nici străin și nici rătăcit nu sunt.
Felinarul se uită în jurul său.Vorbise cu el? Dar cum era posibil?
-Prin magie...răspunse bătrânul. Dar este destul de dificil să citesc gânduri. Mi-ar fi mult
mai ușor să-ți răspund la întrebări dacă mi-ai vorbi cu propriul glas, a spus acesta apoi a scos un
carnețel din buzunarul hainei. Acesta cuprindea milioane de fotografii ale unor copii, iar în
dreptul acestora casete bifate.
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-Am avut multe comenzi de livrat. Nici nu îți închipui. Își scoase din celălalt buzunar un
alt carnețel, în care, însă, nicio căsuță nu era bifată, apoi continuă râzând: Și încă mai am!
Acesta își puse carnețelele în buzunare și se ridică de pe banca rece, întorcându-se spre vechiul
felinar.
-Aș fi vrut să mai zăbovesc dar este vremea ca eu să pornesc.
-Înainte de a pleca ... Ați.... Ați putea să îmi spuneți cine sunteți? Își făcu felinarul curaj a
vorbi.
Bătrânelul îl privi cu blândețe și murmură:
-Numele mi l-am uitat demult... dar prietenii îmi spun Moș Crăciun, spuse bătrânul apoi
dispăru cum venise, strecurându-se sub bradul unui mic băiat ce demult îl aștepta, șoptindu-i la
ureche un frumos „Crăciun fericit, băiete...”

Sărbătorile anotimpului alb
Avram Larisa Gabriela, Clasa a VI-a
Școala Gimnazială,,N.Bălcescu”;Drăgășani, Jud.Vâlcea
Coordonator:prof.Anghel Elena
Mii de steluțe argintii dansează grațioase prin aer,apoi se îndreaptă cuminți spre
pământ, unde se aștern pufoase. Ninge de câteva zile fără întrerupere , iar zăpada a acoperit deja
tot țintul .Soarele,până ieri,mândru,refuză să-și facă apariția. L-a biruit iarna !…Rămâne doar
sita imensă care cerne la nesfârșit zăpada atât de dorită de noi,copiii.
Acum toate ulițele sunt pârtii de săniuș! Este Ajunul Crăciunului- sărbatoarea mea
preferată! Din casă în casă , colindătorii , vestind Nașterea Pruncului Dumnezeiesc au început
să vină . Îmbrăcați în costume tradiționale, cu urechile acoperite de cușmele mari,înalte, pășesc
încet prin neclintitele întinderi de omăt .Abia se zăresc,dar glasurile lor peltice răsună în tot
satul.Mi-e atât de drag să-i ascult! Mama îi primește și,după ce ne vestesc că ,,astăzi s-a născut
Hristos” sau ,,Steaua sus răsare”,le dă covrigi,mere sau prăjituri.Tata le dă bani.
În Ajun , obișnuiam cu familia să împodobim bradul . Acel brad înalt , veșnic verde
si îndesat de globulețe aduce fericire în sufletele noastre în fiecare an. Nimic nu mă face să
simt că au venit sărbătorile, decât luminițele care împodobesc strada , colindele și bradul
împodobit. Nu spun că am crescut și nu mai sunt un copil, dar toate acestea îmi aduc
aminte de copilărie, de vremea când stăteam împreună cu surorile în jurul focului și
puneam în balanță faptele bune și faptele rele, făcute de-a lungul anului pentru a vedea
dacă Moș Crăciun va veni și la noi. Acum nu mai e așa: ele au plecat , iar eu am rămas
singură. Poate în ajun nu sunt cu mine, dar știu că în fiecare dimineață de Crăciun, vor fi aici ,
deschizând toate , în același timp,cadourile mult așteptate.
Lumina a dispărut devreme în această zi. Una câte una se sting luminile la ferestre .
Doar Iarna rămâne stăpână pe întinderea albă.. Luna,slabă,palidă, și-a făcut de mult apariția , dar
eu nu pot să dorm . Mă gândesc numai la Nașterea Domnului, cum s-a născut într-un grajd cu
boi, la Moș Crăciun- dacă va reuși și în acest an să aducă daruri la toți copiii și mai ales…
ce voi primi eu ? Poate nu am răspuns la aceste întrebări , dar știu că trebuie să dorm .
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Este Crăciunul !!!E minunat! Nu pot să cred! Cea mai lungă noapte din an a trecut! A
venit Moș Crăciun și,așa cum am zis, și surorile mele sunt aici. Bradul este înconjurat de o
mulțime de cadouri , toate împachetate în fel și fel de hârtii colorate, cu fundiță …
Nu reușesc să-mi dau seama cum a mai găsit Moșul satul sau poate , tocmai din cauză
că ninsoarea il face să pară un sat din povești? S-a acoperit de o cuvertură de omăt, iar casele, de
la înăltimea la care zboară, îi par moșului niște căsuțe de păpuși . Poate are GPS ? Altfel nu știu
cum ne-a găsit.Stiu doar cât de fericiți trebuie să fie copiii când, în fiecare an, se trezesc cu o
multime de cadouri sub brad .
Sunetele clopotelor bisericilor anunță Nașterea Domnului nostru Iisus și,îndreptându-ne către
El, vă urăm numai bine și fericire! La mulți ani ! Crăciun Fericit !

MAGIA CRĂCIUNULUI

Stoicescu Monica Ioana, clasa a VI-a
Liceul de Arte Margareta Sterian
Prof. îndrumător Vlad Rodica

Într-un sătuc, trăia o fată pe nume Cătălina. Avea părul șaten, ochii verzi și un glas
melodios și cald . Ea avea șase ani. Încă nu mergea la școală. Pentru ea era important să se joace
și să stea cu familia ei.
Era iarnă. În scurt timp, urma să vină Ajunul Crăciunului. Părinții Cătălinei oftau mereu în
preajma sărbătorilor... Ei nu erau prea bogați, așa că nu aveau destui bani să-i ia Cătălinei un
cadou. Erau triști, dar nu aveau ce să facă.
Într-o zi, mama s-a dus spre Cătalina și i-a spus:
-Cătălina, știu că ai așteptat cu nerăbdare să vină Moș Crăciun cu tolba lui plină de cadouri,
dar anul acesta nu a putut să facă rost de cadouri pentru toti copiii din lume si s-ar putea să nu
găsesti nici tu nimic sub brad. Nu fi tristă, tu nu ai nicio vină, ai fost o fetiță cuminte.
Fetiței îi dispăruse fericirea din ochii. Era tristă. Se gândea la tot ce-i spusese mama sa.
În Noaptea de Ajun , fetița încă spera că Moșul v-a veni. S-a gândit la acestea până când a
adormit. După un timp, a auzit un mic zgomot. Deschise ochii și văzu o mică luminiță roșie care
traversa camera. Peste puțin timp dispăru. Cuprinsă de curiozitate, se ridică și vru să se ducă
după lumină. Cât mergea, s-a împiedicat de un obiect. L-a ridicat și a văzut că era un frumos
cadou bine împachetat. Atunci, a dat fuga la parinții ei. Lor nu le venea să creadă. Atunci toți
trei și-au dat seama că Moș Crăciun face multe magii pentru a-i ferici și pe oamenii sărmani...
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MOȘ NICOLAE MĂ IUBEȘTE!
Cristea Alexia, clasa a VI-a
Liceul de Arte Margareta Sterian
Prof. îndrumător Vlad Rodica

Eu, Matei, mama şi tata ne-am pus cizmele curate la uşă în aşteptarea lui Moş Nicolae. Mam dus la geam să admir frumuseţea albă de afară. Era de vis. Am rămas aşa ceva vreme, apoi
m-am retras spre birou cu gândul la scrisoarea pe care trebuia să o compun pentru Moş Nicolae.
După ce am terminat scrisoarea, am pus-o în cizme. Într-un târziu, Moş Ene a venit pe la gene.
Mama, tata, şi Matei s-au culcat. Doar eu vegheam ca un ostaş la datorie! Voiam să-l văd pe Moş
Nicolae.
Când tocmai pierdusem orice speranţă, am auzit zgomotul cheii în yala de la intrare. Luată
pe nepregătite, m-am ghemuit sub plapumă, am închis ochii şi am rămas nemişcată. Am aşteptat,
am aşteptat...nu ştiu cât, dar când m-am trezit, cadourile pentru mine şi pentru fratele meu se
odihneau de mult lângă cismele curate.
Deşi mi-a părut rău, încă odată, că nu am reuşit să-l surprind pe moşul cel bun şi plin de
daruri, pentru că auzisem că are în tolba lui multe pachetele frumos legate și că, în momentul
când vine în casa ta, aceasta se umple de o lumină sfântă pe ca doream s-o văd și eu…
Sunt atât de fericită că Moş Nicolae nu mi-a adus o nuielușă. Înseamnă că mă iubește!

OBICEIURI DE CRĂCIUN

Braniște Anamaria, clasa a VI-a
Liceul de Arte Margareta Sterian
Prof. îndrumător Vlad Rodica
De fiecare dată, când sărbătoarea Crăciunului se apropie, toată lumea așteaptă cu adâncă
emoție minunea Nașterii Pruncului Iisus, asemenea familiei mele.
Bunătatea și veselia domnesc acum în casele oamenilor care se strâng lângă masa
aranjată cu lumânări, langă soba sau lângă semineul pe care sunt agățate sosetuțele copiilor în
care sunt puse cadourile.
Pregatirile pentru sărbătoarea cea mare încep abia în ziua de douăzeci și trei ale ultimei
luni a anului, când casele sunt gazdele brazilor frumos împodobiți și a oamenilor cu sufletele
curate.
În casă la noi, acum domnește mirosul esențelor și a mirodeniilor cumpărate de mama, în
urmă cu cu puțin timp, care te îmbată cu mirosul lor care te duce cu gândul la cozonacii rumeni
care-i vom avea pe masă în sfânta zi a Crăciunului.
Ascunși în cămară, frațiorii mei, scăoați de privirile mamei, încep să deguste din aperitive
- tobă, lebăr, cârnați și câte și mai câte... Apoi se furișează în sufragerie pentru a repeta colindul
pregătit pentru a-l cânta din casă în casă în curând.
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Mama începe a coace prăjiturile și eu, nerăbdătoare, îi dau
roată, numărând orele care au mai rămas până voi putea gusta din
ele. Tata stivuiește lemnele pentru soba care duduie din pricina
gerului de afară. Bunica prepară aluatul pentru „Scutecele
Dumnului”.
În ziua de Crăciun, dis-de-dimineață, Moșul nu s-a sfiit să
apară, așa că am zăbovit puțin, apoi am mers la biserică. După o
perioadă de post destul de lungă, abia asteaptam să gust bucatele
preparate din porcul tăiat cu o săptămână înainte. Au apărut, după aceea, și colindătorii,
îmbrăcați în străbunele costume populare, cum nu mai vezi în lumea întreagă.
Cât de bucuroși am fost și când ne-am îndreptat spre brăduț să ne deschidem pachetele cu
cadouri. Prima care se grăbea spre el era mama care, după ce l-a desfăcut, a observat că era pe
jumătate gol. Văzând-o nedumerită, frații mei s-au retras încet, zâmbind galeș.... Tata îi zice
mamei împăciuitor:
- Lasă că îi cerți la anu’! Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat o familie atât de
frumoasă!

CRĂIASA ANOTIMPULUI ALB

de MĂCEȘANU IRINA
Liceul Teoretic ˮ Radu Vlădescuˮ Pătârlagele, jud. Buzău
Clasa a III a A, prof. înv. primar Gavriloiu Otilia

A venit iarna. Zilele sunt din ce în ce mai mici şi reci. Cerul e plumburiu, soarele nu mai
străluceşte ca altădată, doar îşi aruncă din când în când razele palide spre pământul îngheţat.
Se înserase deja când s-a pornit ninsoarea. Ningea cu flori mici de iasomie, care se
legănau ca într-un vals. Dimineaţa geamurile erau îngheţate şi acoperite cu flori mari,
strălucitoare. Afară se vedea zăpada ca un covor alb, imaculat, iar casele păreau adormite şi visau
sub plapuma caldă.
Acum ninsoarea a încetat, norii s-au mai risipit şi chiotele de bucurie ale copiilor sparg
parcă văzduhul. Nu e soare, dar e bine, vântul este liniştit, păsărele zgribulite stau pe la şteaşinile
caselor, adăpostindu-se.
Iarna este cel mai magic anotimp: cu stălucirea zăpezii care acoperă pomii cu podoabe
unice, cu imensa bucurie a copiilor, magia sărbătorilor care vestesc Naşterea Domnului Iisus, cu
tradiţionalele colinde,cu mirosul de cozonac care ne îmbie în casele românilor...
Chiar dacă e friguroasă şi de gheaţă, Crăiasa Iarnă este cel mai frumos anotimp!
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O POVESTE DE IARNĂ
Nume si prenume: Hobeanu Briana, Clasa:a IV a C
Loc: Craiova, Jud.Dolj
Coordonator: Prof.inv.primar Cotoi Nicoleta
Întâia zi de ger era adusă de câțiva fulgi ce alergau neobosiţi pe bolta cerească. În casă,
focul trosnea în sobă. Ionel stătea cuminte jucându-se. Se apropia Crăciunul, mama sa nu-și mai
vedea capul de treaba, era necăjită tare, copilul cel mic, sugarul, nu voia a se astâmpăra. Ionel
sare în ajutorul mamei sale, începe a legăna în locul ei, fiindcă era cuprinsă de muncă, încât nu
știa unde-i este capul. Copilul mormăia cadențat, Ionel îl legăna mai tare stârnind teama mamei
sale.
Femeia era neliniștită, caută cu teamă în solniță, apoi în oale, trece-n tindă, dar nimic.
Îngrijorată îi spune lui Ionel că nu află sarea nicăierea. Băiatul se oferă cu puțină teamă sa
cumpere sare, mai bine așa, decât să rămână cu cel din leagăn.
Ionel se înfofoli, își luă un băț și traista și, porni în cele din urmă. Afară flutura rar câte
un fulg prin văzduhul sur. Ulițele caselor erau acoperite de o pătură albă. Ionel începu a se teme
când auzi, într-o moșie hămăitul câinilor, dar rezistă eroic mergând mai departe.
Deodată ajunse la o răscruce, nu știa în ce parte să o apuce. O siluetă se vedea în
depărtare. Fugi până acolo ....era vânzătorul ce se pregătea să închidă prăvălia. Într-un final
începu a număra banii și îi dădu vânzătorului, însă lipsea unul.....și căută degrabă în traistă, dar
nimic, poate îi căzuseră când se speriase de câini. În acel moment, un vecin intră, îi găsise
bănuțul.
La întoarcere veniră împreună, mama sa era mândră de el.

SCRISOARE PENTRU MOȘ CRĂCIUN
Nume si prenume: Cindea Ianis, Clasa: a IV a C, Loc:Craiova, Jud.Dolj
Coordonator:Prof.inv.primar Cotoi Nicoleta

Se apropia Crăciunul. Afară era un ger cumplit. Cu câteva zile în urmă, căzuseră primii
fulgi de nea. Străzile erau acoperite cu polei .
Pe străzile New York-ului era o femeie foarte săracă , care nu avea casă şi nici familie .
Numele ei era Mary. Pe zi ce trecea ,se apropiau din ce în ce mai mult Sărbătorile de Crăciun.În
aceste zile , toată lumea era preocupată de pregătirile de Crăciun. Toate magazinele din acest
oraş erau aglomerate şi nu numai acestea , ci şi strazile . Nu te puteai deplasa. Copiii erau
ocupati cu scrierea scrisorilor pentru Moş Crăciun.
Presupun că vă întrebaţi cum ajunsese Mary aşa de săracă. Păi, cu cinci ani în urmă,
aceasta era căsătorită cu un bărbat, pe care-l iubea extrem de mult. Numele ei era Nicolas.
Acesta avea o meserie stabilă. Era un avocat celebru. Abia se căsătoriseră,dar nu aveau copii.
Din păcate, după două luni de căsnicie, Nicolas a părăsit-o, deoarece s-a îndrăgostit de o alta
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femeie. În urma acestei despărţiri, inima lui Mary fusese sfărmată în mii de bucăţele. Aceasta
hotarîse să-şi ia inima-n dinţi şi să pornească pe un alt drum, dar gândul la Nicolas încă o mai
teroriza,iată aşa a ajuns Mary săracă.
Casele erau încălzite şi pline de dragoste. Din interiorul lor se auzeau numai râsete. Se
pare că Crăciunul, aducea numai bucurie familiilor din New York, dar acest lucru nu era
valabil şi pentru Mary. În serile, în care toate familiile trudeau împreună pentru a avea un
Crăciun cât mai frumos, ea trecea domol pe lângă blocurile luminate, îngheţând de frig. Nimeni
nu se gândea la ea sau la durerea ei, deşi o văzuseră suferind de nenumărate ori.
De Crăciun, aceasta avea doar o singură dorinţă,pe care voia din răsputeri să i-o scrie
Moşului, cu gândul că poate se va îndeplini. Dorinţa ei era să aibă o fetiţă, pe care s-o poată iubi.
În acest timp, la spitalul de copii al oraşului, era o fetiţă blondă şi foarte drăgălaşă, semăna cu o
zână, care îi scrisese Moşului că de Crăciun îşi dorea o mamă ,care să o iubească. Numele
fetiţei era Cindy. Mary găsise într-una din zile o bucată de hârtie şi o jumătate de mină de
creion. Pe această bucată de hârtie, ea îi scrisese Moşului o scrisoare, pe care o trimisese la
poştă. După două săptămâni,venise Crăciunul. Mary aştepta la colţul străzii, cu nerăbdare,
momentul în care Moş Crăciun îi va îndeplini dorinţa. Stând câteva ceasuri şi aşteptând, se
descurajase, nu mai credea acum în magia Crăciunului şi nici a scrisorii lui Moş Crăciun. O
lacrimă se prelinse pe obrazul acesteia, iar dintr-o dată, totul se schimbă. Apoi, îl văzu venind
spre ea, pe Moş Crăciun ,care venea împreună cu Cindy,fetiţa pe care şi-o dorise. Atunci, parcă
toată suferinţa dispăruse.

VISUL

Nume si prenume: Boteanu Stefan, Clasa:a IV a C, Loc:Craiova, Jud.Dolj
Coordonator:Prof.inv.primar Cotoi Nicoleta

E duminică după-amiază. Azi stau acasă. Privesc pe geam. Câteva păsărele
ciripescsuparate în pomul din faţa ferestrei mele.Ninge…..iar ninge….feerie.
Deodată, una dintre ele, se apropie de geam şi pare că vrea sa îmi spună ceva:
- Ce-ai zice,prietene,săfacem o plimbare prin văzduh?
- Sună interesant! Sămergem!
Şi încep să plutesc şi să simt fulgii de nea.Se opresc si se topesc pe obrazul
meu.Călătoresc tot mai sus, printre norii albi şi pufoşi. Apoi, îmi îndrept privirea spre locul de
unde am pornit şi totul îmi pare aievea.
Aud, deodată, un zgomot, despre care parcă ştiu ceva. Să fie oare o navetă
spaţială?Nuuuu…..Este o trasura..zboara si e Mos Craciun!!!!Nu cred!
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Da! Mă uit şi mă cuprinde un puternic sentiment de uimire. Într-adevăr, numai în filme
am văzut până acum, se indreapta spre mine…..tremur!!!
Păşesc bucuros in interiorul ei.Mos Craciun ma priveste bland.
La bordul acesteia,descopăr culoare immense şi uşi care culisează. Merg inainte,sperând
să ajung in camera unde sunt spiridusii.
Am găsit-o! Sunt multe pupitre cu mii de butoane luminoaseşi, de jur împrejur, zăresc
imagini din exterior: stele sclipitoare, planete pe care le recunosc după formă şi despre care am
învătat câte ceva la şcoală.
Ce aproape sunt acum de spiridusi.Ii vad!!! Aş putea să îi ating!!!
Şi pasărea mă poartă pe aripile ei inapoi in camera mea, pe scaunul meu, iar la geam
ciripesc suparate păsărelele.Au ramas singure si frigul si-a facut aparitia.Totul este alb .
Aşadar, am visat!

BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
Vieru Roberta, clasa a IX a C, Colegiul National Tudor Vladimirescu,Tirgu-Jiu,Gorj,
Profesor coordonator:Cărăgui Ramona Lavinia

Din caleașca anotimpurilor, a sosit vremea celei mai mari fiice ale bătrânului an. Iarna!
Cu umerii lăsați și pașii greoi, a pornit spre noi lăsând în urma ei o mare de pustietate, ca
o mireasă ce-și poartă trena înaintea altarului. Dansul fluturilor gheții, se observă din văzduh
într-un ritm lent, atingând fața neagră a pămânutului. Arborii sunt îmbrăcați cu flori de nea,
lăsându-și brațele în jos, sub greutatea albului. În geamurile parcă țesute de o pânză de gheață,
vântul bate jalnic, cu un glas subțire ca al unui bătrân copleșit de anii vieții. Totul era cuprins de
melancolie si tristețe. Singurele urme de viață le reprezintă copiii, care așteaptă cu nerăbdare să
testeze derdelușul, marele uriaș al zăpezii . Din casele înconjurate de un câmp de cristal, se
zăresc gospodinele care mai de care în zor cu pregătirile.
Iubite de cei mici și de cei mari, de cei săraci sau de cei bogați, sunt sărbătorile creștine.
Ele sunt pentru noi toți, indiferent de vârstă, momente de renaștere, de regăsire sufletească. Sunt
acele momente din an, în care sufletul omului este însetat de bucurie, de fericire, acele momente
în care toata familia se strânge la masă și împărtășește trăirile sufletești.
Venirea lunii decembrie, supranumită și luna cadourilor, este cea mai plăcută perioadă din
an, în care nopțile sunt cele mai lungi în așteptarea unor miracole, care inevitabil se vor întâmpla.
Pentru o lună întreagă, nu faci decât sa primești și să daruiești fericire si iubire, totul într-o
atmosferă caldă și primitoare.
Fiind una dintre cele mai importante sărbători, Crăciunul, e așteptat cu mare entuziasm de
toată lumea. Indiferent de vârstă, atmosfera Crăciunului ne aduce bucurie în suflet și ne
129

amintește cu o stare de nostalgie de anii copilăriei. De acele momente în care îl așteptam pe Moș
Crăciun, care fără îndoială avea să-și facă apariția mereu, la colindele copiilor, la mirosul
proaspăt de brad și la vâscul din pragul ușii, care nu lipsea niciodată.
Crenguțe de brad si de vâsc, colinde, oameni de zăpadă, gloubulețe, clopoței, steluțele și
fulgii,dar si mirosul de cozonac proaspăt făcut de mama, sunt cuvintele care definesc cu adevărat
Crăciunul.
Alt motiv de bucurie este noaptea dintre ani. Momentul în care reflectezi la anul care e pe
cale să se încheie. Este acea perioadă în care te hotărăști să schimbi ceva la tine sau poate să dai
sfaturi persoanelor din jurul tău, pentru a le îmbunătății viața sau poate a le schimba-o în bine.
Analizezi cu mare atenție cele petrecute si realizezi de ce ai nevoie, pentru a face din noul an,
unul mai bun.
Toate aceste sărbători, aduc în sufletele noastre, mai mult decât o stare de fericire, ele ne
ajută să devenim mai buni, atât cu noi, cât și cu persoanele din jurul nostru.
Căldura si bucuria aduse de sărbatorile de iarna, nu se află însă în bogăția mesei sau în
cadourile primite, ci în noi. Numai de noi depinde ce fel de oameni vrem să devenim, dacă vrem
să ne autodepășim. Performanţa se obţine numai prin muncă, creativitate, perseverenţă şi
perfecţionare
continuă.

CRĂCIUNUL LA ROMÂNI

Neacşu Dragoş, Clasa a IX-a
Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm. Vâlcea – jud. Vâlcea
Prof. coordonator: Negrea Tamara Roxana

Între praznicele Bisericii şi sărbătorile creştinilor, ca taină şi început de mântuire, se
înscrie Crăciunul sau Naşterea după trup a Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos. Nici o
altă bucurie mai mare decât sărbătoarea Naşterii, în anotimpul alb, nu poate fi pentru români ca
cei ce sau format ca popor şi s-au născut creştini în acelaşi timp. Pentru aceasta, strămoşii noştri
au îmbrăcat în straie de legendă şi în vers de colinde evenimentul respectiv.
Hristos a coborât din ceruri, pentru ca noi să-I ieşim întru întâmpinare prin trăirea
virtuţilor care duc la desăvârşire. Să avem, aşadar, mereu în inimile noastre fiorul sfânt, trăit de
magii care au mers să se închine Mântuitorului, aducând daruri Celui ce S-a făcut om, pentru ca
noi să ne îndumnezeim prin credinţa şi faptele noastre.
Crăciunul are pentru noi o importanţă deosebită, fiind sărbătoarea familiei, a părinţilor, a
bunicilor, a rudelor şi în special a copiilor. Poporul nostru născut creştin a păstrat gingăşia,
durerea, îngrijorarea Sfintei Familii, aşa cum a fost cu două mii de ani înainte, fiindcă naşterea
poporului român este aproape contemporană cu minunea din Betleem.
În Ajunul Crăciunului, în unele părţi se umblă de către dascăli tineri bisericeşti cu icoana
pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos. Intrând în casă, icoana este ţinută la piept de
către dascălii care cântă troparul Naşterii Mântuitorului.
Colindătorii, înainte de a pleca să anunţe sosirea lui Dumnezeu întrupat, se strâng în cete,
iau iertare unii de la alţii şi ascultă cu folos, ce se spune de Hristos… şi astfel li se
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deschide orizontul evenimentului naşterii: “Magii steaua urmăresc, Mergând ca să
vadă… Îngerii din cer..

Dorinţa
Nechifor Andra, Clasa a IX-a C
Liceul Tehnologic MIHAI EMINESCU Dumbrăveni, judeţul Suceava
Îndrumător: Prof. Pintilii Niculina
Este o seară însemnată de iarnă, e Ajunul Crăciunului, dar nu pentru toţi copiii. Într-un
colţ de cămin sărăcăcios, un copil orfan stă ghemuit cu o hârtie pe genunchi. Oare la ce se
gândeşte, la ce speră... sau poate i-a murit orice speranţă. Dintr-o dată parcă, i se lumină chipul
trist. Fugi la sertar şi luă un creion - era singurul lui creion, tocit de atâta uz - şi începu să scrie
un răvaş către cel ce aduce daruri cu a lui sanie misterioasă şi care, aşa cum povestea maica
Maria de la bisericuţa din colţ, poate împlini dorinţa unui copil năpăstuit de soartă.
Cu strângere de inimă şi cu dorinţe limitate, se cufundă într-o visare plăcută şi parcă
creionul înşira singur pe hârtie, micile lui dorinţe. „Doamne Iisuse, te rog...”, dar lacrimi amare
curgeau pe obrajii îngheţaţi ai copilului, care fu nevoit să facă o pauză şi să se şteargă cu dosul
mânecii largi. „...dacă Moş Crăciun va ajunge la mine, aş vrea să-mi aducă o familie, o familie
adevărată…vreau ca acest Crăciun să-l petrec într-un loc călduţ, plin de iubire, cu un brad plin de
luminiţe colorate şi ciubucuri. Tare aş vrea să simt căldura pieptului unei mame, sau mângâierea
pe frunte a unui tată...Oare cer prea mult? Dar am auzit că de Crăciun se întâmplă miracole
pentru oamenii buni iar eu sunt un copil bun, nu plâng decât noaptea, pe înfundate, sub
aşternuturi.”
Copilul privi pe fereastră la cerul înstelat şi-şi căută cu privirea steaua norocoasă. Spera
să-l vadă pe Moş Crăciun. Lăsă privirea în jos şi redescoperi aceeaşi cameră sărăcăcioasă şi un
codru de pâine pe măsuţă. Oftă şi genele începură să i se lipească. Moş Ene nu-l lăsă să mai
plângă. Creionul şi foaia i-au lunecat din mână, fără ca nimeni să sesizeze asta, fără ca nimeni să
pună o pătură peste el, ca să-i fie cald.
CRĂCIUNUL PE ÎNSERAT

Ivan Andreea Cătălina, Clasa a IX-a F
Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu
Târgoviște, Dâmbovița
Profesor coordonator: Bucur Magdalena Iuliana
E seara de Ajun, eşti acasă. Mirosul de ciocolată caldă şi scorţişoară hoinăreşte prin aer
împletindu-se cu mirosul de portocale şi de cozonac proaspăt. Pe fundal se aud voci familiare,
râsete, melodii pe care obişnuieşti să le asculţi mereu în perioada Crăciunului, simţi că nu eşti
singur. Într-un moment uşor neaşteptat îţi aminteşti de persoanele pe care le-ai cunoscut, locurile
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pe care le-ai vizitat, realizezi că un an este pe cale să se sfârşească şi toate problemele tale dispar
uşor prin ritmul muzicii, prin mirosul delicat care te face să tresari. Este acel moment de linişte,
al tău, în care restul lumii dispare pentru câteva secunde şi rămâi singur cu infinitele gânduri,
amintiri şi fragmente de visuri pe care le-ai avut de-a lungul anului.
Priveşti prin geamul aburit cum lumina felinarelor înseninează strada şi fulgii se aşază pe
marginea geamului. Sclipeau ca mii de stele ce s-au gândit să viziteze Pământul, lumea părea
grăbită printre fulgii ce cădeau lent pe trotuarul neted, bradul imens părea că veghează asupra
oamenilor, asupra copiilor care aveau acele feţe uimite cu ochii sclipitori, privind gingaş către
cer cu atâtea visuri inocente roind în mintea lor. Crăciunul se putea observa de la paşi distanţă de
locul acaparat de prea-numitul Spirit al Crăciunului, ce se spune că aduce fericire şi speranţe în
sufletele oamenilor. Zgomotul maşinilor şi vorbele oamenilor care se încrucişază te fac să te
simţi ca într-o piaţă italiană, în timp ce mirosul de brad puternic se îmbină perfect cu senzaţia de
linişte.
Crăciunul pentru mine înseamnă să fii cu familia, cu prietenii, cu oamenii pe care îi
iubeşti şi care te fac cu adevărat fericit. Oameni fără de care nu te mai simţi ca fiind tu, ci mai
mult o fiinţă care tot caută un loc sigur pentru fericirea lui. Am multe amintiri legate de Crăciun,
poate cele mai frumoase amintiri. Când am pus pentru prima dată steaua în vârful bradului,
prima mea serbare, primul meu cadou de Crăciun, prima dată când am simţit fulgii de zăpadă
aşezându-se în părul meu, prima dată când am văzut luminile oraşului, prima poezie de iarnă
învăţată şi prima dată când mi-am văzut familia adunată la o masă, vorbind şi râzând. Obişnuim
să împodobim bradul cu două zile înainte de Crăciun, iar în Ajun sunt trezită de mirosul fin al
cafelei.
De atâtea ori în această perioadă privesc oameni stresaţi, vorbind nedesluşit cu capul în
jos, oameni care încă îşi aşteaptă visurile să se împlinească sau care pur şi simplu vor să îşi vadă
familia, sperând că vor fi mai fericiţi. Am aşteptat mereu Crăciunul cu ochii sclipitori şi cu un
mic gând că poate anul următor va fi mai bun, că îmi voi revedea familia şi prietenii şi totul va fi
bine.
De fiecare Crăciun mă întâlnesc cu vechii prieteni, discutăm despre cum a decurs tot
anul, ce visuri mai avem, ce locuri am mai vizitat, ce oameni am mai întâlnit şi cum ne-am
schimbat. Este momentul în care mă simt fericită, alături de ei, într-o zi friguroasă, cu o cană de
ciocolată caldă în mâinile mele reci. Fără ei, nu aş realiza că a trecut atât de mult timp şi că am
realizat mult mai multe decât mi-am imaginat în decursul lunilor.
Străzile devin pustii, seara pune stăpânire pe întregul oraş, iar bietul brad păzitor rămâne
singur, în frigul nopţii, privind din când în când asupra peisajului criptic câte un om care trece
lent pe lângă magazinele închise. Norii se observă tainic pe lângă luna ce creează un cadru
tremurător. Şi, deşi luminile colorate înveselesc relativ centrul oraşului, o parte din mine se
gândeşte la Crăciunul pe care l-aş putea petrece singură.
Crăciunul nu este o sărbătoare care depinde doar de luminile oraşului, de străzile
aglomerate, ci este cel mai bun motiv pentru a fi împreună cu oamenii pe care îi iubeşti, iar
pentru cei mai mulţi oameni temerari este cel mai bun motiv pentru a spera.

132

CRĂCIUNUL
Daia E. Lucian Ioan, Clasa a IX-a B
Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu
Târgoviște, Dâmbovița
Profesor coordonator: Bucur Magdalena Iuliana
Oh, Crăciunul! Ce sentiment simt la auzul acestui cuvânt. Nu cuvânt, e prea puțin, poate
magie sau vrajă, pentru că acaestă sărbătoare ne dă aripi morale și iubire desăvârșită fiecăruia
dintre noi. Magia cea fără de care nu am simți gustul sărbătorii, dragostea împărțită, și împinirea
sufletească de a fi făcut un lucru bun, că măcar ai adus un zâmbet pe față, că măcar ai readus preț
de o clipă soarele în inima cuiva după un nor negru de ură și primejdii.
Crăciunul e o sărbătoare colorată din toate punctele de vedere. Primul lucru la care te
gândești este probabil bradul împodobit împreună cu familia, plin de culori radiante și
strălucitoare. Te gândești la târgurile de Crăciun unde se întalnesc, dar și reîntalnesc oameni
buni, oameni lipsiți de avariție și ură, oameni care iau o atitudine. Aici vezi fericirea sub toate
formele ei, copii bucuroși la vederea decorațiilor multicolore, tineri luminați care își petrec
timpul cu prietenii lor, adulți și bătrâni care își petrec momente importante din viață, dar cele mai
fericite, de departe, sunt familiile. Familiile care își dăruiesc timpul lor, dragostea și clipele.
Familie e un cuvânt complex, ușor de definit, dar greu de descris. Un Crăciun în familie e
ceva unic. Ceva ce trebuie trăit de toată lumea, deși există nedreptățiți... Mirosul cozonacilor, al
fripturii de porc și al preparatelor specifice românești este altul în familie. Ai poftă să te bucuri
de toate. Familia e gazda în seara de ajun, când apar colindătorii. E o tradiție culturală deosebită,
ce nu trebuie sfârșită.
Acea euforie pe care fiecare creștin o simte cand vine un cor de copii
vestind nașterea Domnului prin colinde și urări de bine gazdei este de nedescris... Crăciunul in
România este o raritate în lume, ce trebuie experimentată de fiecare străin. În Bucovina, în
Transilvania, în Banat, în fiecare colț găsești sfântul Graal al atenției pentru Crăciun. De la
cunoscuta “Capră” tipică Transilvaniei, pâna la "Piţărăii" cunoscuți în Oltenia.
Îmi iubesc țara, îmi iubesc românii, îmi iubesc Crăciunul, îmi iubesc tradițiile și obiceiurile,
îmi iubesc religia. Asta vă îndemn pe toți, iubiți-vă, iubiți cât puteți, simțiți magia Crăciunului!

AȘTEPTAREA CRĂCIUNULUI

Milea Ana-Maria, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel
Cu o săptămână înainte de venirea Crăciunului, toată lumea taie porcul și face pregătiri pentru
Crăciun. În fiecare zi de sâmbătă, se dau filme de comedie la televizor, iar copiii se uită cu drag
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la ele. În Ajunul Crăciunului, vin colindătorii și ne pregătim pentru sosirea Moșului, așteptându-l
cu bradul împodobit cu globulețe, beteală, dulciuri și foarte multe cadouri.
A doua zi, de Crăciun, sărbătorim Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Majoritatea
oamenilor, de Crăciun, stau lângă foc și lângă brad, bucurându-se de această zi.
Mulți oameni pleacă la rude sau se duc în vacanță la munte, la schi. Copiii sunt bucuroși că a
venit Crăciunul.
În zăpada mare, copiii se dau cu sania, fac oameni de zăpadă sau îngerași și se bat cu bulgări de
zăpadă.
În următoarea zi, ne ducem în Orășelul Copiilor, vedem păstorii care vestesc Nașterea Domnului,
bradul împodobit și multe luminițe.
Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare, unde toți oamenii se bucură de primirea multor
cadouri.
În a treia zi de Crăciun, este sărbătorit Sfântul Ștefan, iar noi mergem la petrecerile rudelor și ale
prietenilor ce poartă acest nume.
Fiind vacanță, ne bucurăm de zăpadă, de foarte multe jocuri și de relaxare.
Așteptăm cu nerăbdare sosirea unui Nou An, care să ne umple de bucurie și de noi descoperiri.

AJUNUL CRĂCIUNULUI

Goicea Gabriel Andrei, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel
Astăzi este 24 decembrie, Ajunul Crăciunului.
În parc, părinții stau alături de copiii care se dau cu sania pe aleea îmbrăcată într-o mantie de
cristal pur, zăpada. Copacii, care odată aveau o coroană mare și frumoasă, au ajuns acum doar o
simplă bucată de lemn care așteaptă cu multă tristețe primăvara.
Pe de altă parte, aleea nu este singurul loc plin de copii și îmbrăcat într-o mantie de pietre
prețioase.
Această pătură pufoasă și albă o putem întâlni și pe dealul împânzit de copii zglobii, care se dau
în săniile și schiurile cumpărate de părinții lor, pentru ca dragii lor copii să aibă și ei un moment
de distracție.
Magazinele sunt pline de părinții care cumpără dulciuri gustoase pentru copiii lor ca să se
relaxeze după o oră de dat cu sania. Dacă te uiți de pe un balcon sau din alt loc, vei observa cum
toate casele sunt și ele îmbrăcate într-o mantie de pietre sclipitoare care acoperă orice colțișor a
tuturor caselor care avea grădini foarte mari.
Se pare că ninsoarea a început iar. Toți copiii sunt fascinați de spectacolul de lumini și culori;
totul parcă era învăluit într-o aură de basm.
Casa mea nu este așa de mare, dar pot să zic că este modestă. Deoarece este Ajunul Crăciunului,
casa mea este plină de beculețe la exterior, iar interiorul este plin de ornamente de Crăciun și de
câteva beculețe pe hol.
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Mama mi-a cerut să o ajut la împodobirea bradului. Am luat câteva ornamente și le-am pus în
brad, iar steaua am pus-o în vârful bradului cu ajutorul unei scări, iar la final am împodobit
bradul cu multă beteală și multe instalații luminoase de culori diferite.
Pe geam, am observat cum ninsoarea s-a oprit, mi-am luat geaca, căciula și mănușile și am fugit
afară pentru a mă juca în zăpada proaspătă.
Afară era foarte frig. Chiar și cu geaca, căciula și mănușile pe mine, tot simțeam cele câteva
grade, dar eram foarte bucuros, deoarece mă puteam juca cu ceilalți copii și să stăm împreună
până nu mi rămânea nimeni pe alee.
Pe alee, m-am întâlnit cu mulți copii dornici de joacă cu care m-am jucat câteva minute, dar și cu
prietenii mei cu care m-am bătut cu bulgări de zăpadă.
Plecând în grabă, am uitat să-mi iau sania și
astfel m-am întors acasă pentru a căuta sania,
dar din fericire am găsit-o în podul casei.
După câteva minute de mers, am ajuns la
dealul menționat anterior. Dealul a rămas la fel
de aglomerat de copii și astfel a trebuit să
aștept o jumătate de oră ca să mă pot da cu
sania.
După câteva ore bune petrecute pe deal, mi-am
dat seama că se făcuse ora patru, așa că m-am
gândit să las sania acasă ca să mă pot juca iar
pe alee.
Acolo i-am întâlnit din nou pe prietenii mei și
am hotărât cu toții să povestim ce am făcut toată ziua.
Marian ne-a zis că a ajutat-o pe mama lui la împodobirea bradului, Marcel a fost ocupat cu alte
lucruri, Andrei nu a vrut să ne zică ce a făcut, Mihai a fost trei zile la munte și astăzi a venit, Ion
a avut grijă câteva ore de fratele și sora lui, iar eu le-am povestit cât de mult m-am distrat în
această zi.
Se făcuse ora 6 și astfel am fost nevoit să plec la casa mea.

ANUL NOU

Dumitru Ana-Maria, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel
Este ultima zi de decembrie. Afară s-a așezat un strat pufos de zăpadă. La miezul nopții vom
intra într-un nou an. Mama face ultimele pregătiri pentru această sărbătoare. Eu mă joc în zăpadă
cu copiii.
Am stat o jumătate de zi în zăpadă, așa că a venit timpul să intru în casă. După ce beau o cană de
ciocolată caldă, o ajut pe mama cu ultimele pregătiri.
Se lasă seara ușor, ușor, așa că ne așteptăm rudele. La noi în familie, nu lipsesc bunicii sau alte
rude. Au sosit rudele, așa că mama, tata și musafirii stau în camera de zi, în timp ce noi, copiii,
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rămânem în camera mea. Începem să ne jucăm adevăr sau provocare, dar după o jumătate de oră
suntem chemați la masă.
După ce am mâncat friptură și alte bunătăți făcute de mama, vine desertul: un delicios tiramisu
care-ți lasă gura apă, numai când îl privești. După ce am terminat și desertul, vrem să ne uităm la
un film. Dar ce film să vizionăm?!.... Aaa, gata, știu. Ne vom uita la "Singur acasă". Ce film
amuzant! Am râs atât de mult, încât mi-am dat sucul pe nas.
Dar nu mai este mult timp și intrăm în Noul An. Mai exact, mai sunt doar 15 minute. Ne
îmbrăcăm și ieșim afară. Totul în jur strălucește datorită stratului pufos de zăpadă. Am ieșit în
curte și am așezat artificiile. Începem numărătoare inversă și lansăm artificiile strigând toți în
cor: "UN AN NOU FERICIT!"
După acest moment, am ciocnit câte un pahar de șampanie și după ce am băut paharul până la
fund am spart paharele, deoarece aduce noroc. După aceea, am continuat seria filmelor "Singur
acasă". Ne-am uitat și la partea a doua "Pierdut în New York". Toate aceste filme ne aduc
fericire în aceste zile de sărbătoare. Dar s-a făcut târziu. Nu am mai putut rezista și m-a luat
somnul. M-am trezit a doua zi, rudele au plecat, așa că m-am îmbrăcat și am ieșit iar pe drum și
cu greu am mai intrat în casă. M-am bucurat în fiecare zi de această vacanță de iarnă minunată.
BAGHETA CRĂCIUNULUI

Băcanu Marian Daniel, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel

Era o noapte pustie de iarnă. Stele străluceau ca argintul. Fulgi de bronz cădeau încetinel.
Deşi stelele mă atrăgeau, am adormit. Am avut un vis ciudat.
Mă dădeam cu sania. Mi-am luat avânt şi deja sania fugea ca vântul. Tot ce mai vedeam
era o perdea de steluţe argintii. Când sania s-a oprit, eram într-un loc necunoscut. Am văzut o
luminiţă. M-am îndreptat spre ea.Acolo era un brad înalt, înalt, cu lumini multicolore, cu globuri
frumoase şi bomboane de ciocolată. Beteala roşie, aurie şi argintie înconjura bradul. În vârf,
stătea o stea mare şi strălucitoare. Lângă brăduţ era şi o casă tot la fel de frumoasă. Am ciocănit
la uşă, dar nimeni nu mi-a răspuns. Am mai ciocănit o dată. La fel. Aşa încât m-am hotărât să
intru. Casa era toată argintie. M-am uitat ce m-am uitat, până ce am dat de o sticluţă cu pulbere.
Am luat puţină pulbere pe degete. Imediat, am început să mă desprind de sol. Acum nu mai
mergeam, acum zburam aproape de pământ. Am mai luat nişte pulbere pe degete. Acum eram
mai sus. Am continuat să mai iau până când am ajuns aproape de tavan. Atunci am ieşit. Se
făcuse noapte. Luna era strălucitoare, mare şi frumoasă. Dar oricât de mare ar fi fost, mă
cuprinse o dorinţă arzătoare să o pot privi şi mai îndeaproape. Dar chiar atunci îmi distrase
atenţia ceva. În depărtare se vedea un palat clădit din steluţe de argint şi zăpadă. Cum eram
curioasă, pornii spre el în zbor. Căci vezi, acest palat era în văzduh. După o călătorie nici prea
lungă, nici prea scurtă, am ajuns la palat. Era aproape dimineaţă, deci puteam să bat. La uşă mi-a
răspuns o zânuţă cu părul de un alb imaculat, care m-a condus în Sala Tronului. O împărăteasă
frumos îmbrăcată, cu părul lung şi un sceptru strălucitor îmi zise:
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- Bună dimineaţa, fată frumoasă! Sunt Crăiasa Zăpezii! Ce te aduce aici? Oare eşti tu cea
care va salva bagheta Crăciunului?
Locuitorii, care deja se strânseseră în Sala Tronului, şuşoteau de parcă ar fi jucat
„Telefonul fără fir”:
- Ea e, ea e, ea e!
Crăiasa se ridică de pe tron şi mă luă delicat de mână. Mă conduse într-o cameră făcută
doar din argint. O fetiţă îmbrăcată tot în argint privi spre mine şi zâmbi:
- Bună! Mă numesc Sclipi şi îţi voi prezenta Tărâmul Crăciunului! Voi fi ghidul tău! Aşa
vei putea salva bagheta Crăciunului şi vom putea aduce zăpadă şi în alte ţări ale lumii!
Şi a început să-mi prezinte Tărâmul! M-a dus mai întâi într-un loc unde toate personajele
din poveştile în care apărea şi iarna erau acolo.
- Uite-o pe Maruşca din „Maruşca şi cele douăsprezece luni”, uite-i pe Carl şi Gerda din
„Crăiasa Zăpezii”, însăşi regina voastră este dintr-o poveste... da tot din „Crăiasa Zăpezii”! Mai
văd că sunt şi alte personaje!
Apoi mi-a prezentat casa lui Moş Crăciun! Am fost bucuroasă să-l cunosc! Mi-a dat şi un
cadou! Nişte conduri din cristal!
- Aceşti conduri te vor duce unde vei dori dacă baţi din picior de trei ori! mi-a spus
Sclipi.
Mi-a povestit legenda acestui Tărâm şi am aflat că este foarte vechi şi că are multe lucruri
minunate. Oricum, de acum înainte, ştiam tot despre Tărâm. De exemplu, în acest oraş oamenii
de zăpadă sunt vii!
Acum trebuia să găsesc bagheta! Am bătut de trei ori din picior şi mi-am dorit ca pantofii să mă
ducă la Regele Noiembrie. Căci acesta îi furase bagheta Crăciunului şi Crăiasa Frunzelor,
stăpâna lui, nici nu aflase. Aşa m-am dus în împărăţie. Şi i-am spus:
- De ce ai furat bagheta Crăciunului? Crăciunul nu va mai veni! Moş Nicolae, Moş
Crăciun, familia nu va mai petrece de Sărbători, pentru că nu putem aduce Crăciunul în lume! Nu
te gândeşti cum nouă, copiilor, ni se va frânge inima de tristeţe că Moşii care aduc mereu
cadouri nu vor mai veni?! Că Moş Nicolae care aduce dulciuri multe delicioase nu mai vine! Şi
cum deja ne-am pregătit şoseţelele sperând ca el să ne aducă daruri numeroase?! Şi cum am făcut
scrisoarea şi aşteptăm plini de speranţă sosirea lui Moş Crăciun! Cum nu vom cânta colinde
despre naşterea lui Hristos! Crăciunul este mai ales o sărbătoare religioasă importantă, s-a născut
Domnul Iisus Hristos! Crăciunul pentru noi contează! E cea mai fericită şi frumoasă sărbătoare a
anului!
Chiar atunci Moş Crăciun venise să mă ajute! Îmi făcu cu ochiul!
- Îţi doreşti cu adevărat Crăciunul! zise Regele Noiembrie.
- Da, mi-l doresc! Ce-ai avut cu Crăciunul?! E ceva trist când te gândeşti că va fi ultimul
Crăciun! Şi mă gândesc, Moş Crăciun, un om iubitor de copii, să nu mai vadă unul niciodată?
Nici noi să nu-l mai vedem?
- Bine! zise Regele. Îţi dau bagheta!
Moşul chemă fulgii să-l ajute să dea cadourile şi, desigur, şi eu l-am ajutat! Însă am
adormit în sania lui!
Acum nu mai sunt în sanie. Sunt în patul meu. Mă trezesc şi văd că a fost doar un vis.
Am cadouri sub brad şi cel mai tare mă surprinde că am o scrisoare de la Moş Crăciun în care
scrie asta: „Mulţumesc că ai salvat bagheta Crăciunului! Acum pot să dau cadouri la toţii copiii!
Cu drag, Moş Crăciun!” Şi mă mai surprinde că am primit nişte conduri tot din argint... dar fără
puteri magice.
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A fost o aventură minunată!

BUCURII DE CRĂCIUN

Oprea Maria Andreea, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel
Crăciunul este o sărbătoare foarte frumoasă. Oamenii se adună pe la case și colindă. Când se
termină, ei merg la biserică și se roagă. Apoi, se duc la familiile lor și așteaptă masa bogată de
Crăciun. Pe furiș, copiii îl așteaptă nerăbdători pe Moș Crăciun, pentru a le oferi cadouri, în timp
ce ei, ca recunoștință, îl servesc cu lapte și prăjituri. Dimineața, ei se duc să vadă cadourile și să
le desfacă.
Însă Crăciunul nu înseamnă doar să oferi și să primești cadouri; Crăciunul mai înseamnă și să te
aduni împreună cu familia la masa de Crăciun, să cânți colinde și să te bucuri de bucatele alese
pregătite cu grijă de gospodine. Copiii mai adoră Crăciunul pentru zăpada pufoasă care se
așterne, pentru că le oferă prilejul să se joace în zăpadă, să facă bulgări și oameni de zăpadă, să
facă îngeri de zăpadă și să se dea cu sania.
Atunci când oamenii cumpără cadouri pentru cei dragi, acest lucru îi face mai buni, mai darnici
cu ceilalți și îi învață faptul că în această lume nu putem trăi izolați de ceilalți, ci simțind
împreună cu ei.
Unii oameni spun că nu există Moș Crăciun, deoarece nu l-au văzut niciodată. O vreme, am
crezut și eu acest lucru, dar mi-am dat seama că el există cu adevărat, deoarece s-au întâmplat
numai miracole când este Crăciunul.
Câteodată, oamenii se deghizează în Moș Crăciun și se duc la copii să le dea cadouri, iar copiii se
bucură. Când ajung acasă, ei caută să vadă ce au primit.
De aceea îmi place Crăciunul, deoarece este o sărbătoare credincioasă și frumoasă, unde copiii și
toți membrii familiei se bucură.
În fiecare an, bradul este împodobit cu tot felul de lucruri. Atunci când ninge, casele și copacii
sunt acoperiți de zăpadă. De aceea, iubesc Crăciunul.

Sărbătoarea sfântă
Ciocotișan Cornelia, clasa a VII-a C
Colegiul de Arte Baia Mare, Maramureș
Prof. Sabo Ancuța
Apariţia primilor fulgi de zăpadă, ne duce cu gândul la cea mai frumoasă sărbătoare de
iarnă. De Crăciun, fulgii de zăpadă se aştern pe pământ, formând un covor alb şi pufos, croit
pentru venirea lui Moş Crăciun.
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Uliţele satelor, străzile oraşelor şi casele oamenilor, toate sunt îmbrăcate într-o haină albă
de zăpadă. Crăciunul este sărbătoarea magică, mult aşteptată de copii si de părinţi.
În ajunul Crăciunului, femeile pregătesc diferite preparate tradiţionale, iar bărbaţii croiesc
drum prin zăpada groasă. Spre seară, familia împodobeşte bradul şi copiii nerăbdători se
pregătesc pentru a sărbătorirea Crăciunul, colindând pe la case sau făcând diverse urări
tradiţionale.
În ziua de Crăciun toata familia se întâlneşte, sărbătorind într-o atmosferă plăcută naşterea
Domnului. Copiii îşi desfac cadourile, bucuroşi de cele primite.
Frumuseţea anotimpului, haina albă de zăpadă, împodobitul bradului, venirea lui Moş
Crăciun, naşterea lui Isus Hristos şi răsunetul colindelor, care vestesc acesta, mă face să cred ca
această sărbătoare este cu adevărat magică.

CRĂCIUN DE POVESTE

Lăcătuș Fabio Andrei, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel
Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie și ne amintește de anii copilăriei, de emoția așteptării
împodobirii bradului și de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moș Crăciun.
Eu sunt Fabio și în fiecare an aștept cu nerăbdare această sărbătoare fermecată. Îmi place acel
moment când toată familia se așază în jurul bradului ca să-l împodobească, acel moment când
mama pregătește felurite bunătăți, dar mai ales atunci când se așterne primul strat de zăpadă și
iarna își intră cu adevărat în rol. Copiii o întâmpină cu veselie. Pe tot cuprinsul țării s-a așezat o
pătură pufoasă de nea albă ca laptele. Totul pare un peisaj de basm care te îndeamnă la visare și
contemplare. Ramurile copacilor s-au împodobit cu ghirlande strălucitoare. Privit de sus, tabloul
mirific de iarnă pare de poveste. Cu toții ne bucurăm, uni pentru derdeluș, alții pentru minunatul
Moș Crăciun, fiecare are un motiv de fericire.
Ehei!...După ce v-am descris imaginea satului meu îmbrăcat în mantia argintie și v-am povestit
despre ceea ce înseamnă Crăciunul pentru mine, trebuie să vă mărturisesc ceea ce se întâmplă în
fiecare an în familia mea, cu ocazia acestei sărbători.
Cu toții facem pregătiri, adică fiecare face câte ceva prin casă, pe afară, mai pe scurt, pe unde
trebuie, dar, în special, femeile fac treaba din casă; ele fac tradiționalul cozonac, extraordinar de
gustos, ele se ocupă de mâncare, de curățenie, de copii. Probabil pentru unii pare ușor, dar este o
muncă permanentă, care nu se termină până în ziua de Crăciun. Dar și bărbații, acolo unde mă
încadrez și eu, fac treabă pe afară.Tata și bunicul meu se ocupau de sacrificarea animalului, în
timp ce eu împreună cu unchiul meu împodobim casa cu beculețe și podoape, iar nașul meu se
ocupă de curte cu decorațiuni și multe alte treburi. După ce bărbații, fiind mai rapizi, termină
treaba de afară și ajută și ei cu ce pot prin casă. Însă eu mă dau bătut fiind ostenit de afară.
A doua zi, plec de acasă, ducându-mă la vărul meu, Toni, cu care merg să colind oamenii și să
aduc bună dispoziție. Nouă ne place să colindăm oriunde, și la cel sărac și la cel bogat, noi nu
cerem nimic în schimb nimănui și nici nu așteptam, facem asta de bună voie, dar așa fiind
tradiția, oamenii ne dau ce au. Cu o zi înainte de Crăciun, toți oamenii termină treaba și se
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odihnesc, alții se distrează și eu sunt unul dintre aceia. Am plecat la derdeluș cu prietenii pe un
deal foarte, foarte mare. Odată ajuns acolo, îl întreb pe vărul meu ce să facem: să ne dăm sau să
nu ne dăm. El, după câteva minute de gândire, își luă inima-n dinți și spuse "Da!". Cu o viteză
foarte mare am coborât, sania s-a clătinat, amândoi am căzut, rostogolindu-ne până la poalele
dealului. Ne-am speriat puțin, dar a fost amuzant. Ne-a prins seara, așa că a trebuit să plecăm
acasă. Vremea se răcise și tot acel alb imaculat te orbea după atâta joacă. În cele din urmă, am
ajuns acasă și m-am pus direct în pat cu gândul la Moș Crăciun și desigur la cadourile lui, dar,
spre surprinderea mea, nu mă lua somnul. Așa că m-am dat jos din pat și am băut un pahar de
lapte cald. Într-un final, am adormit. Dimineața, razele soarelui parcă voiau să-mi spună:
"Trezește-te! Trezește-te!" și au reușit. Imediat mi-a sărit gândul la cadouri. Cu mahmureala în
ochi, am sărit din pat și m-am dus direct la brad. I-am trezit pe toți, strigând: "A venit Moș
Crăciun!" Toți s-au dat jos din pat și s-au bucurat. Fiecare a primit câte un cadou, iar eu mult
așteptatul...Nu vă spun ce am primit. Glumesc, am primit un animal de companie, pe Betty,
cățelușa mea dragă. După ce ne-am primit cadourile, ne-am așezat la masă, mulțumind lui
Dumnezeu pentru ce ne-a dat.
Asta se întâmplă la mine în familie de Crăciun.
Pentru mine, Crăciunul înseamnă pace, armonie, iubire, emoție și fericire. IUBIȚI
CRĂCIUNUL!

CRĂCIUNUL

Cismaru Mădălin-Valentin, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel

Era o seară liniștită de Decembrie. Era ziua de dinaintea Crăciunului. Toată ziua, cerul gri nu
lăsase soarele să privească pământul acoperit de plapuma rece a iernii.
Crivățul aprig se joacă prin vazduh cu norii grei de zăpadă, conturându-le forme năstrușnice.
Fulgii de nea se rotesc amețitor într-o horă argintie, chemându-ne parcă să ne alturăm lor în acest
dans minunat. O plapumă albă și rece acoperise pământul negru.
La noi în casă, forfotă mare. Mama făcea din greu cozonaci, iar eu,împreună cu tata împodobeam
bradul cu mii de luminițe cu forme și culori diferite foarte frumoase. Deodată, se auzi un clinchet
de clopoțel și glasuri vesele de copii….erau colindătorii care vin în fiecare an cu colinde, pentru
a vesti nașterea Mântuitorului.Se lasă seara, luna se ridică elegantă ca o regină peste casele
acoperite de zăpada pufoasă abia așternută și, cu o suflare parcă, aruncă bucăți cristaline dintr-o
oglindă, făcând zăpada foarte sclipitoare. Cerul era plin de stele luminoase care parcă așteptau și
ele venirea Moșului.
Spre dimineață, vraja nopții își pierde farmecul, iar o perdea de ceață se ivește. Peste puțin timp,
bătrânul soare își ridică minunatele raze strălucitoare de după munți.
În casa mea, era liniște, doar instalația bradului se auzea, eu mă gândeam la ce oare mi-a
adus Moșul și așteptam nerăbdător să aud vocea mamei strigaându-mă pentru a vedea cadourile
mult așteptate.
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Nu peste mult timp, se auzi ușa; era mama. Bucuroasă, am întrebat-o dacă Moșul a venit și la
noi. Aceasta răspunse că da, iar eu am sărit bucuroasă la brad și m-am bucurat de cadourile
primite împreună cu familia.
După-amiaza, am ieșit afară împreună cu tata și am făcut un om mare de zăpadă. I-am dat
numele "Crăiasa fulgilor de nea", deoarece era făcut din mii și mii de fulgi strălucitori. Ne-am
distrat de minune.
Spre seară, am cinat în familie cu rudele și am sărbătorit venirea Moșului.
A fost un Crăciun de neuitat.
Dar Crăciunul înseamnă pentru mine mult mai mult decât brazi împodobiți, lumânări aprinse,
prăjituri și cadouri. Este o sărbătoare sfântă, pentru că în noaptea de Crăciun, Iisus Hristos s-a
născut ca om în Betleem.
În această zi specială, atmosfera este așa de plăcută, pentru că oamenii, cerul și pământul slăvesc
minunea Nașterii Mântuitorului.

IARNA LA BUNICI
Elev: Scorbură Tudor, Clasa a VII-a
Școala Gimn. "Sf. Dumitru", Craiova, Dolj
Prof.Coord. Popescu Carmen Alina
Eram copil și-mi petreceam vacanțele de iarnă la țară. Acolo pomii din gradini și de pe
drumuri, înărcați de zăpadă, se aplecau ceremonios spre pământul acoperit, la rândul său, de o
plapumă de omăt pufos. Era liniște-n văzduh și fulgi de nea își executau grațios dansul acrobatic
sub cerul încărcat cu nori alburii.
Stăteam lânga sobă cu bunicii și sora mea. Bunica tricota de zor... Niciodată nu crezusem
că din goana celor două andrele care „se împungeau” recripoc va ieși ceva. Dar mereu aveam
surprize să văd ieșind din mâna ei câte un ciorap, un pulovăr sau un fular.
Bunicul stătea gânditor, cu sprâcenele-i stufoase, cu fruntea încrețită și cu o pipă veche în
mână, stătea într-un balansuar din lemn care, în ciuda aparențelor, era destul de confortabil.
Niciodată nu știam ce gândea... probabil îi venea în minte viața din armata cea aspră. Doream să
aflu ceva din gândurile lui trecătoare, dar nu reușam. El este modelul meu de viață.
Sora mea și cu mine stăteam pe jos, pe covorul moale țesut de bunica, amândoi cu
genunchii la gură și cu spatele rezemat de soba caldă, așteptând să se întâmple ceva. Dintr-o
dată, lumina s-a stins, dar focul din sobă a rămas. Era destul cât să ne dea o caldură placută, cât
să mă fascineze pe mine.Totul era ca un glob de agat, negru în casă, dar afară era o lume de
argint, o lume stranie care mă atrăgea ca un magnet, o lume rece dar și „caldă”. Geamul nu putea
fi deschis, pentru că tot frigul ar fi intrat, așa că singurul lucru pe care îl puteam face era să
privesc afară alte imagini fantastice și să ma visez pe mine însumi un personaj din basme.
Am adormit în murmurul poveștilor spuse de bunici și cu ochii la desenele proiectate de
flăcări pe pereții albi. Erau figuri jucăușe din basmele vechi care încântă copilăria celor mici.
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MAGIA CRĂCIUNULUI

Neșu Andrei Rareș, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel
Este iarnă. Afară ninge neîncetat. Copacii sunt înveliți cu o mantie albă. Pe drum, este un
derdeluș perfect pentru copiii dornici de săniuș.
Este Ajunul Crăciunului. Toți oamenii aleargă după ultimele cumpărături. La noi în casă, este o
forfotă mare; mama face din greu cozonacii, iar eu împreună cu fratele meu împodobim bradul
cu luminițe și globulețe de toate formele și culorile. Deodată, afară se auzi un clinchet puternic
de clopoței și glasuri vesele de copii. Aceia sunt colindătorii care vin în fiecare an pentru a vesti
Nașterea Domnului. Se lasă seara, luna se ridică elegant peste casele acoperite cu un strat pufos
de zăpadă. Cerul a fost invadat de steluțe luminoase. Spre dimineață, vraja nopții își pierde
farmecul. Peste puțin timp apare și soarele cu razele lui ridicându-se de după munți. În casă, era
liniște; doar sunetele instalației se auzeau.
După-amiază, am ieșit afară împreună cu fratele și tatăl meu pentru a face un om de zăpadă.
Când l-am terminat, i-am dat numele "Sclipici", deoarece era făct din mii și mii de fulgi
strălucitori de zăpadă.
Ne-am distrat foarte mult. Spre seară, am luat cina împreună cu rudele și familia, sărbătorind
această zi minunată a Nașterii Mântuitorului.
A fost o zi minunată. Cu toții ne-am distrat de minune. Rudele mele au stat până târziu. Eu nici
nu știu când a trecut această noapte de poveste. A doua zi, m-am trezit somnoros. Am plecat la
baie să mă spăl și am luat micul dejun împreună cu familia. Cum am terminat de mâncat, m-am
îmbrăcat gros și am fugit afară. L-am rugat pe tatăl meu să-mi aducă sania, pentru că aveam de
gând să mă duc împreună cu prietenii mei la derdeluș. Odată ajuns afară, am observat că omul de
zăpadă pe care l-am făcut acum două zile nu mai era. Acesta se topise din cauza razelor de soare
care bătuseră cu putere. Am căutat în curte un loc unde era umbră, iar razele soarelui nu puteau
pătrunde acolo. Am găsit unul în spatele casei și cu nerăbdare am început să fac alt om de
zăpadă. Când am terminat, am sunat pe câțiva prieteni, zicându-le dacă vor și ei să meargă la
derdeluș. Nemaistând pe gânduri, am luat sania și am plecat în fața casei mele, deoarece acolo
era o pârtie excelentă. A fost un Crăciun de neuitat
Mie îmi place Crăciunul, pentru că este plin de magie și de farmec.

MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA

Jipa Mădălina, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași, prof. îndrumător
Marin Cristina Violeta,
Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de
emoţia aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun.
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Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat
cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te
gândeşti cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din
pragul uşii. Şi, cu siguranţă, experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu
semnificaţii proprii. Dar mai mult decât atât, tradiţiile de când erai micuț îți revin mereu în
minte.
Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai
îndrăgit obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este
împodobit de întreaga familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie
(se spune că Moş Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că
este mereu verde, chiar şi când afară e zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de
iarnă! Şosete tricotate, crenguţe de brad şi de vâsc, globuleţe, fundiţe, ghirlande colorate, oameni
de zăpadă, steluţe şi fulgi, toate te vor ajuta să intri în atmosfera de sărbătoare
Ce copil nu a auzit de simpaticii reni care trag sania Moşului? Ei sunt nouă la număr şi au
nume amuzante: Dasher, Dancer, Donner, Vixen, Comet, Cupid, Prancer, Blitzen şi Rudolf.
Povestea cunoscută a renului cu nasul roşu, Rudolf, cel care luminează drumul pentru sania plină
cu daruri a lui Moş Crăciun, face ca aceste personaje să fie şi mai simpatice. Şi pentru că sunt
animale specifice zonelor reci, renii se potrivesc de minune în decorurile de iarnă şi de sărbători.
În plus, ei poartă clopoţei care aduc veselie, anunţând celor care le aud clinchetul că au sosit
cadourile.
Colindele sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului. Grupuri de copii, fete şi băieţi,
merg din casă în casă să colinde, toată ziua de Ajun. Se spune că e bine să primeşti colindători,
pentru că urarea lor aduce noroc, iar dacă nu primeşti colindul vei fi urmărit de ghinion. După ce
colindătorii termină de cântat, gazda îi invită în casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi colaci.
Nucul simbolizează belşugul şi longevitatea, iar merele semnifică bunăstare şi bogăţie.

Crăciunul și atmosfera de sărbătoare, îmbinată cu iarna și copilăria îmi aduc și acum aminte
de emoțiile și bucuria de a dărui și a învăța să fii bun. O sărbătoare a sărbătorilor, ce ne adună pe

toți, de la mic la mare spre această rază de speranță a traiului în sânul propriei familii.
MAGIA SFÂNTULUI CRĂCIUN

Voilă Cosmina-Ştefania, Clasa a VII-a
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu’’Breaza, Prahova
Prof. Diaconu Veronica

E târziu, aproape de miezul nopţii. Norii îşi scutură domol scamele pufoase. Ninge cu
flori mari de zăpadă. Stau şi privesc pe fereastră cu nasul turtit de sticla rece, pentru că aşa cred
că voi fi mai aproape de jocul stelelor de gheaţă şi de Moş Crăciun. Aş putea să ies afară, să mă
învârt printre ploaia de fluturi, dar nu vreau să stric vraja. Dansul fulgilor de cleştar a cusut cerul
de pământ. Dacă aş face un pas mărunt, aş strica toată glazura de spumă întinsă peste grădina
mea. Şi n-ar fi drept.
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Concretul parcă a dispărut alungat de un ireal venit din poveste. Dincolo de fereastra
mea, se desenează colţuros crestele munţilor. Sunt negre. Îmi place să cred că sania Moşului stă
pitită după crestele Bucegilor. Îmi place să cred că, după Moş, Anul Nou tot din Bucegi iese, că
atunci se dechide uşa timpului acolo.E lună, sunt stele. Afară e un basm de iarnă, în casă voi
aştepta pe Cineva nelipsit din această noapte mare. Ştii Tu pe cine aştept? Evenimentul acesta
este numai al meu, aşa îl simt, aşa îl vreau.Nu sunt egoistă, dar am nevoie să cred , pentru o clipă
doar, că vii doar pentru mine.
Simt că sufletul meu prinde aripi, că mă înalţ printre fluturii care împodobesc fereastra.
Nu este o stare mai dumnezeiască pe care să o fi trăit. Spiritul Sărbătorii Tale mă înconjoară
precum aura, camera în care focul se joacă printre crengi s-a înnobilat de vrajă şi, parcă, de
veşnicie. Ştii, am împodobit brăduţul! Este un brăduţ artificial, mi-a fost milă să aduc un puiuţ
din pădure. M-ar fi durut pe mine moartea lui...Aşa că brăduţul de lângă mine nu are parfum de
cetină, dar a fost împodobit cu dragoste şi nu-i lipseşte nimic pentru a fi o gazdă minunată. Cu
iubire îl privesc, beteala şi steluţele sclipesc voioase, vestind că dincolo de geam sunt eu,
Ştefania. Brăduţul meu din mătase a devenit regele camerei şi-şi aşteaptă Oaspetele.
Da, eşti aici, cu mine şi în sufletul meu! Ne bucurăm împreună de Sărbătoarea Ta, pe
care, cu bunătate o împarţi cu fiecare dintre noi. Fără să vreau, îmi vin în minte mulţi copii ce-şi
doresc cadouri ciudate, încât nici imaginaţia lor nu mai poate face faţă pretenţiilor. Şi brazii lor
adevăraţi abia mai pot cânta ,,O, brad frumos...”de greutate. Alţi copii nu aşteaptă prea mult, dar
primesc peste aşteptări. Cum se întâmplă aşa? Ce mister ascunde noaptea aceasta? Ce taină
ascunzi, Moşule? Cred că ştiu...Brăduţul din noaptea cea mare, adevărat sau de mătase verde,
ascunde în fiecare creangă câte un vis, câte un dor. Mie, nouă nu ne rămâne decât să privim
curioşi Pomul de iarnă şi să luăm în palmă doar atât cât ne trebuie. Sănătatea, de pe crenguţa ei,
bunătatea, din inima bradului, credinţa de pe steluţa din vârf, ambiţia, de sus, dintre ramuri. Nu
las niciodată pentru anul viitor cinstea, pacea şi succesul. Restul, din multele bunătăţi, să rămână
din an în an. Şi vreau ca toţi musafirii mei, mari şi mici, să-şi aleagă. Eu nu-mi doresc decât atât
cât pot ţine în două palme, împreună cu toată familia.
Ca niciodată într-un an, vrăjită de muzica iernii, mi se întâmplă să visez cu ochii
deschişi, să te simt,Moşule, lângă mine, să cred că nu sunt singură. Simt cum spiritul Tău blajin
mă învăluie. Căldura privirii, îmbrăţişarea catifelată, zâmbetul de veacuri tânăr, toate m-au
copleşit.E tăcere adâncă afară. Bradul meu de mătase n-a fost mişcat, niciun pacheţel colorat nu
s-a ivit sub crengile-i dese. Ştiu că Sfântul Crăciun a fost lângă mine, fiindcă eu cred în El.
Caut prin matasea verde a bradului, timpul se joacă iarăşi cu mâinile mele, rostogolinduse către un alt An.

MIRACOL DE CRĂCIUN

Bârlea George, Clasa a VII-a
Școala Gimnazială Cândești
Loc. Cândești, jud. Buzău
Prof. coordonator: Fănică Daniel
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Era odată un băieţel ce locuia împreună cu părinţii săi într-o colibă,undeva la marginea satului
bătrân. Deşi avea doar 12 ani,acel băiat îi întrecea pe toţi copiii bogaţilor în statură şi în
isteţime.Bătrânii satului veneau să-l asculte cum vorbea şi cum povestea.Ochii săi mari şi verzi te
făceau să-i crezi spusele,deşi pe unii îi supăra.Zicea adevărul fără să se ruşineze şi îi mustra pe
cei ce nu făceau un lucru bun,spre a se face mai îneţelepţi.Părinţii lui,săraci şi de multe ori
înfometaţi,se
bazau
pe
el
să
le
aducă
o
pâine
cinstită
în
casă.
Tatăl său era şchiop,iar mama sa avea grijă de el. Băieţelul era iubit de părinţii săi şi preţuit în
ochii lor pentru ceea ce făcea şi pentru vorbele sale înţelepte. Lucas,căci aşa se numea băiatul,de
multe ori încercase să-şi explice purtarea şi gândirea sa,dar nu putea.Ştia că este un dar pe care
doar puţini îl primesc,dar vroia să ştie de unde şi de cine i-a fost dat.Se ferea cât de mult putea de
lucrurile rele pe care le făceau ceilalţi copii şi încerca să ajute cât mai multă lume.
De aceea,zi de zi lucra pe la oameni pentru un bănuţ sau pentru o pâine caldă,dar de fiecare dată i
se dădea mai mult.Sătenii îl iubeau pe acest băieţel,iar mamele plângeau de fiecare dată când le
recita o poezie despre dragostea de mamă.Părinţii lui erau oameni buni de asemenea.Coliba în
care locuiau ei,era de fapt doar o cămăruţă plină de spărturi,iar şoriceii îşi aveau căsuţa tot
acolo.Iarna nu se putea face foc deoarece putea să se aprindă,aşa că păturile găurite de vreme le
erau
singura
sursă
de
căldură.
Părinţii lui Lucas se rugau pentru un miracol de Crăciun.Vroiau o căsuţă cât de mică,dar în care
să-şi poată face focul fără vreun risc,şi vroiau mai multe cămăruţe,căci una nu era
îndeajuns.Lucas vedea lacrimile din ochii părinţilor săi,şi le ştergea cu mâinile sale asprite de
vântul
rece
al
iernii.
-Scumpii mei părinţi,nu plângeţi pentru mine.Sunt destul de puternic şi pentru această
iarnă.Totul va fi bine,nu vă îngrijoraţi.,dar el ştia cât era de slab,şi că le spuse asta doar pentru a
nu
mai
plânge.
-Copilul nostru iubit.Dinainte de a te naşte ştiam că vei fi un copil deosebit.Visul acela s-a
adeverit.,îi spuse mama cu ochii încă înlăcrimaţi,în timp ce-şi mângâia puiul.
-Ce
vis,mama?,o
întrebase
Lucas
curios.
-Într-o noapte friguroasă ca aceasta,când încă eram însărcinată cu tine am avut un vis sau poate
chiar a fost real,nu ştiu.Era în mijlocul nopţii şi am deschis ochii.În faţa mea se afla o fiinţă
îmbrăcată în alb ce mi-a spus:"Nu te teme,îţi aduc o veste bună.Copilul pe care îl porţi în pântece
va fi un copil deosebit pe care Dumnezeu l-a ales pentru un plan măreţ.În el se ascunde un
mister,o mare comoară.Iată ce ţi-am spus.".Şi dispăruse.Fiinţa aceea îmbracată într-o haină albă
orbitoare
se
făcuse
nevăzută.Iar
apoi
am
adormit
iarăşi.
-Acuma înţeleg!Mama,îi spuse Lucas privind-o în ochi,ştiu de unde am primit acest dar.De la
Dumnezeu!
-Da,scumpul
meu.
Şi în noaptea aceea,băiatul şi mama adormiră îmbrăţisaţi.Dimineaţa se treziră într-o cameră
frumos mobilată.Speriaţi,tresăriră şi cercetară întreaga casă să vadă dacă nu e nimic care să le
dea detalii cu privire la locul în care se aflau.Era o casă cu etaj,toată mobilată în lemn masiv,iar
în
bucătărie
masa
era
plină.
Lucas
cercetă
şi
el
casa
şi
găsi
un
bilet
pe
care
scria:
Miracolele se întâmplă de Crăciun. Bine aţi venit în noua voastră casă. Iar pe spatele biletului
era scris: De la Dumnezeu.
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII DIN STRĂBUNI
Numele și prenumele:Botez Costina,Clasa: aVII-a
Scoala: Liceul Tehnologic Mihai Eminescu
Com.Dumbrăveni, jud. Suveava
Profesor coordonator: Bardan Elena Simona
Din cele mai frumoase basme ale lumii,am adunat bucăți de suflet,care au prins viață în
mâinile bătute de muncă ale unui simplu român, cu vise și planuri mărețe, ce așteaptă ca într-o zi
o minune să-i schimbe radical viața şi să-i arate că totul este posibil,doar dacă crede cu adevărat.
Patria, unica comoară de preț de care avem parte pe pământ și în ceruri, zace în fiecare inimă
luptătoare şi doritoare de dreptate, în sângele pur moștenit de la eroii ce şi-au sacrificat viețile şi
în amintirile minunate oferite de bunicii şi persoanele care ne fac să zâmbim şi să ne bucurăm de
originea noastră. Acest cuvânt suav reprezintă locul de care sunt legată sufletește, unde mi-am
descoperit primele sentimente, mi-am înfrânt fricile fără să privesc spre trecut și unde am învățat
să iubesc tot ce mă înconjoară.
Pe zi ce trece, oamenii devin tot mai reci şi se îndepărtează cu ușurință de datinile şi obiceiurile
străbune. Un popor fără tradiții, înseamnă un popor fără viitor. Cum putem să visăm și să
așteptăm să ni se întample ceea ce ne dorim, dacă nu luptăm și dăm tot ce avem mai bun? Cum
vom putea să ne obișnuim cu ideea că am pierdut în fața unor mari câștiguri?
Idiferent de acțiunile noastre de a trăi precum ceilalți, într-o lume modernă și avansată în
tehnologie, obiceiurile nu vor pleca niciodată din viața noastră. Deși, observăm că se pierd întrun univers îndepărtat, ele ne vor aștepta mereu să ne întoarcem şi să le urmăm, pentru că acum
faptele semnifică totul. Asta reprezintă tradiția. Bogăția tradițiilor care ne-au fost lăsate de
strămoși, aduc pace sufletească creației divine, iar ceea ce ar trebui să conteze în ochii noștri este
faptul că ne aparțin, ne definesc și ne fac să fim cine suntem cu adevărat: români.
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De mic copil, am crescut sub aripile protectoare ale obiceiurilor și tradițiilor care fac parte din
mine. Pur și simplu, ele arată că bucuria se află în cele mai prețioase clipe pe care le trăim cu
familia, cu prietenii, cu toți oamenii care ne luminează calea, atunci când întunericul dăinuie în
gândurile noastre răzlețe. De aceea,trebuie să apreciem și să prețuim darurile primte de la cei ce
au murit pentru țară,pentru a fi demni de numele de român.
Unde putem găsi tradiția? Oriunde, la orice pas și în orice eveniment al vieții noastre. De la
naștere, pâna la moarte, îşi face simțită prezența, face oamenii fericiți uneori triști, dar lucrul cel
mai important este că ne învață acceptarea, să ne ținem strâns de mână, ca să dovedim tuturor că
suntem invincibili.
Ți-ai imaginat vreodata că obiceiurile se găsesc chiar în lucrurile pe care le îndrăgești cel mai
mult? De pildă, sărbătorile de iarnă, care ajung la inima oricărui om cu inimă de copil. Bradul
verde precum smaraldul, însoțit de atmosfera familiei și al celor dragi înfrumusețează
perspectiva clipelor frumoase pe care le trăim cu inima și trupul în prezent,cât și planurile de
viitor. Magia acestor taine se răsfiră pe fiecare amintire, pe fiecare faptă bună, pe fiecare fericire
împărtășită celor din jur, cu prețul că, în orice moment, cineva ne va aprecia la adevărata noastră
valoare.
Dacă aceasta ar fi ultima ta zi pe pământ, alege să fii demn și să te bucuri de bogăția
tradițiilor ,trăind prin ceea ce te face împlinit. Sărbătorile sunt un prilej,o încercare a vieții prin
care omul devine curat, invincibil în fața încercărilor, o lacrimă venită dintr-un colț de suflet. Fii
bun și primește tradiția să-ți fie cale spre viitor!
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TRADIŢIA SOSIRII LUI MOŞ CRĂCIUN
Pîrvu Alexandra, Clasa a VII- a B
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu
Localitatea Mioveni, județul Argeș
Profesor coordonator: Drăghici Simona- Narcisa
Încă din cele mai vechi timpuri este cunoscută tradiția ca, în fiecare an, să serbăm sosirea
Crăciunului și, odată cu el, venirea lui Moș Crăciun.
Moș Crăciun este un bătrânel cu barbă lungă, îmbrăcat într- un costum gros, roșu cu alb,
care vine din îndepărtatele zări în casele oamenilor care au copii pentru a le aduce daruri. Se spune
că îndrăgitul vine cu o sanie trasă de reni, dintr-o țară îndepărtată, Laponia, cărând în spate un sac
imens în care se află tot felul de daruri pentru toți copiii din lume. El poposește în casele oamenilor
și se bucură acolo unde găsește mulți copii, care-l întâmpină cu câte o poezie sau un cântec, făcândul astfel pe moș să se simtă mai tânăr, dorindu- și să vină și anul următor.
Se zice că Moș Crăciun dăruiește cadouri numai copiilor cuminți, dar, de multe ori, își
încalcă făgăduința, aducându-le daruri chiar și celor care nu s-au purtat frumos în cursul anului.
Vocea lui blajină îi face pe copii să fie mai înțelegători și să-i făgăduiască faptul că, la anul, vor fi
mai cuminți și mai buni.
Şi eu îl aștept pe Moș Crăciun, împreună cu frații mei. Așteptăm cu multă nerăbdare să vină ziua aceea în care îl vom vedea intrând pe ușă, cu sacul din spate plin de daruri. Moșule, te
așteptăm cu drag, să ne umpli inimile de fericire!

BUCURIA SĂRBĂTORILOR

Pungă Alexia Maria, Clasa a VIII-a
Școala Gimnazială,,Nicolae Bălcescu”
mun.Drăgășani,jud.Vâlcea
prof.coordonator:Anghel Elena
Ninge! Subţire,vesel,neprefăcut. Totu-i alb! Cerul şi pământul par că se unesc cu o perdea
ţesută cu fire de argint, iar satul se pierde sub cuvertura de zăpadă. Amurgul vine cu uşoare unde
de răcoare.Luna se ridică ţesând o pânză de văpaie peste pârâul îngheţat.E frig!...Anotimpul alb
ne onoreazã cu prezenţa. Ninsoarea îmi dă un sentiment de înnoire,reamintește comuniunea
omului cu Iisus Hristos,căci sărbătorirea Naşterii se apropie cu paşi repezi.E iarnă! A mai trecut
un
an,s-a
încheiat
un
capitol,s-a
pierdut
prin
mulţime.
Un trandafir roşu ,pus de mama în vază,mă îmbogăţeşte cu mireasma sa. Mă aşez la masă
unde stiloul mă aşteaptă.O povestire este o fiinţă ciudată, misterioasă.E duşmănie? Răzbunare?
Răzvrătire? Mărturisire?
Privesc pe fereastră.Părinții mei încep pregătirile pentru Crăciun.
În alte case,copiii împodobesc bradul şi aşteaptă cu nerăbdare pe Moş Crăciun,în timp ce
gospodinele frământă aluatul de cozonac. Din horn iese fum conturând un tablou nostalgic. Focul
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sărbătorilor încălzește sufletele oamenilor.Un vecin ieşe în ogradă cu o icoană -"Ca să ningă
peste îngeri" - şi pleacă spre biserică,un refugiu al său în care se regăseşte,unde se simte mai
aproape de Dumnezeu.
Mulţi copii se arată dornici de cântat colinde,încât un zâmbet li se iveşte la vederea
răsplatei:nuci şi covrigi,mere.Cete,cete,băieți și fete, copiii pornesc prin sat de cu seară.Îi
privesc,le admir costumele cusute cu atâta migală de bătrânele satului.Sunt vreo zece în
grup.Bat în poartă și deschid curajoși.Se aude un glas mai gros, de băiat mai mare:
- Primiți cu colindul?
- Primim!Primim!spune tata voios.
Îi primește,căci îi aduc aminte de copilăria lui. Atunci tradiția se respecta cu sfințenie.
Copiii intră grăbiți, stau unul lângă altul și, la comanda unuia mai mare, încep a cânta cu glasuri
îngerești: ,,Astăzi s-a născut Hristos” ori ,,Steaua sus răsare”.Un singur glas se aude ,atât de
bine se armonizează vocile în liniștea serii sfinte! Când cântă colindele,fețele li se luminează.Noi
ascultăm uimiți,în timp ce privim spre steaua pe care o poartă cu ei și care reprezintă călăuza
magilor.
Sunt minunați puii aceștia de om care au pornit să vestească Nașterea Pruncului
Dumnezeiesc. Abia li se văd ochii de sub căciulile negre de blană de miel,dar glasurile le sunt
puternice și hotărâte;cântă parcă să ne convingă că trebuie să fim mai buni,mai darnici,mai
iertători,măcar în aceste zile sfinte.După ce-și spun colinda,ne urează să avem sărbători cu pace
și bogăție în anul ce vine. Mama le oferă,după datină,mere,covrigi și cozonac,iar tata le dă
bani,așa cum se face astăzi. Terminând de urat la noi, pornesc prin omăt,spre alte case. O iau la
rând. Ar trebui să meargă din casă-n casă, dar casele s-au mai pustiit…Sunt puțini locuitori în
satul nostru și nu toți le mai deschid poarta. Mulți nu-I mai invită în casă, ci îi lasă să le cânte la
ușă. Noi spunem că-I bine și atât,căci nu dispare tradiția,iar sufletul se păstrază curat.
După Anul Nou pornesc cu plugușorul – doar băieții. Fetele nu. E o minune să-I vezi
costumați în portul tradițional, cu panglici tricolore, urând fertilitate, prosperitate
gospodarilor,după ce spun toată povestea muncii agricole de peste an: cum se ară, se seamănă,se
treieră grâul și se face făina pentru colaci. Frumoasa poveste românească a muncilor de peste an
va rămâne una dintre tradițiile noastre grăitoare despre hărnicia românului de la sate.
Răsună satul de plescănitul bicelor și de urarea:,, Hăi! Hăi!” a tinerilor și bărbaților plecați
cu plugul,simbolizând aratul și semănatul.Plugul e tras de un bou sau de doi,după cum au
gospodarii.Vătaful își spune urarea,iar ei,la refren,îl susțin cu câte-un,,Hăi,Hăi” după ce el le
ordonă să pleznească din bice și să sune din zurgălăi.Parc-ar fi un făcut: Dumnezeu ține cu ei! În
niciun an de când am văzut eu Plugușorul, nu a fost zi înnorată ori cu ploaie.Tot zile senine,chiar
dacă erau reci. Soarele îi privea mândru de pe boltă cu raze călduțe,așa cum e sufletul românului
nostru.
Sărbătorile se țin lanț
până la Bobotează,când creștinii își botează casele,livada cu
aghiasma luată de la biserică,punându-și nădejdea că vor avea belșug în anul viitor..Fetele iau o
crenguță de busuioc,o pun sub pernă să-și viseze ursitul. Bunica spune că, dacă pui în seara de
Bobotează o crenguță de busuioc în al nouălea stâlp al gardului și-l găsești dimineața rouat,
ursitul va fi bogat …
Și timpul curge lungindu-și leneș trupul,devenind veșnicie…
Parcă lumea se schimbă de când fulgii de nea se odihnesc ameţiţi pe pământul îngheţat.
Mireasma de cetină mă introduce într-o atmosferă de vrajă,de vis, un vis de iarnă, un vis
alb care impresionează prin puritatea şi profunzimea sentimentelor.
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Privesc motanul cafeniu cu ochi pătrunzători cum se luptă cu globurile din brad.A spart
două…Nu o să-l pârăsc.Beteala l-a înfășurat şi asta mă amuză.Voi lua paguba asupra mea, doar e
prietenul meu,iar albul imaculat al zăpezii mă influenţează în bine...Atunci când ninge și se
aşterne pe pământ,îmi închipui că păşesc pe nori asemeni unui înger.
E iarnă,e sărbătoare,e bucurie în casă,armonie în lume,bunătate în suflete!

CRĂCIUNUL ÎN SATUL MEU
Robaniuc Denisa, Clasa a VIII-a B
Școala Gimnazială Ostra
Localitatea Ostra, județul Suceava
Prof. îndrumător, Murgu Eugenia Angela
Apropierea Crăciunului se simte o dată cu intrarea în post. Gospodinele încep să deretice
prin casă și să facă curățenie generală, iar copiii mai mici încep a învăța frumoasele colinde pe
care le vor cânta la ferestre în seara de Ajun. Cu puțin timp înainte de ajun, în ziua de Ignat, de
dimineață devreme, răsună văile satului de guițatul porcilor. În această zi, ținută la mare cinste,
se prepară cunoscutele delicatese: pchișca, presmacul (toba) și cârnații care nu pot lipsi de pe
nicio masă în ziua de Crăciun. Dacă există vecini sau rude care nu au tăiat porc, cei care au fac
pomana porcului, adică fac pachete cu câte o bucată de carne, slănină, o chișcă, un cârnaț și în
ajunul Crăciunului dau de pomană, de sufletul morților din casa lor.
Bradul de Crăciun a devenit un un element indispensabil ajunului Crăciunului în
majoritatea familiilor, în special în acelea în care se găsesc copii pe care Moș Crăciun cel
generos nu-i poate uita. Obiceiul a fost preluat de la germanii care s-au stabilit în zona noastră.
La început pomul se împodobea cu precădere în casele localnicilor mai înstăriți. Astăzi, bradul
decorat cu podoabe și dulciuri a devenit simbolul acestor sărbători. Mirosul proaspăt de rășină și
cetină verde este asociat cu însăși sărbătoarea Crăciunului.
De sărbătorile Crăciunului, cel mai frumos obicei este colinda. Colindele sunt cântece cu
care copiii, tinerii și oamenii maturi întâmpină pe Iisus Hristos pe pământ. Vechi de pe vremea
romanilor, ele narează viața zbuciumată a Mântuitorului de la naștere până la răstignire. În ajunul
Crăciunului, când începe să se lase seara, grupuri de copii pornesc cu colinda. Alții umblă cu
bisericuța. Cu macheta unei biserici frumos împodobite în mână, un grup de copii costumați,
alcătuit din doi irozi, doi ciobani sau țigani mascați și un căpitan, umblă din casă în casă
prezentând o scenetă al cărui text religios alternează cu fragmente de colindă. Reprezentarea
începe cu o variantă a colindei "O, ce veste minunată!":
O, ce veste minunată
Că-ntr-acest lăcaș,
În Betleem ni s-arată,
Dintr-acest oraș
Ceru' strălucea,
E Sfânta Marie.
Îngeru' venea
O, Iisus, păstorul mare,
Pe-o rază curată.
Turmă ca el nimeni n-are.
Păstorilor din câmpie
Noi îl lăudăm,
Le vestea cu bucurie
Și ne închinăm cu credință tare.
Cei cinci copii vorbesc din timp despre bisericuță pentru a-și procura îmbrăcămintea necesară.
Irozilor și căpitanului le trebuie costum popular tradițional format din ițari, cămașă cusută cu pui, căciulă
din blană de miel și bundiță. Căpitanul ține în mână o toporișcă din lemn. Țiganii trebuie să-și facă
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singuri costumul compus din polar (un fel de fustă albă cu canaci de diferite culori), o haină neagră cu
canaci peste care se pune în cruciș zgardă cu zurgălăi sau clopoței și masca cu pene mari în vârful
capului. Apoi, copiii pregătesc bisericuța, din draniță de brad, împodobită cu beteală și oglinzi, cu trei
turle. Prin acest obicei minunat se vestește creștinilor importantul moment al nașterii divine. La Ostra se
colindă în toate zilele Crăciunului. După copii, urmează tinerii și gospodarii. Chiar și a treia zi, îi auzi pe
ulițele satului cântând "Sfânta Maica lui Iisus" pe la vecini, prieteni sau rude.
Tot de Crăciun se umblă și cu steaua. O face, de obicei una, cel mult două persoane. Steaua este
confecționată dintr-o veșcă de sită care formează centrul unei stele cu șase colțuri și care este
ornamentată cu oglinzi, hârtie colorată sau beteală. Are clopoței și un băț, drept coadă de sprijin. În
centrul stelei se găsește o iconiță. Colinda de la stea surprinde momentul închinării magilor în fața lui
Iisus Hristos și tentativa lui Irod de a ucide Pruncul Sfânt. La sfârșitul colindei, cântărețul rostește
următoarea urare: "Același dar și aceeași bucurie ce a fost la Nașterea Domnului să fie și în casa
dumneavoastră. La anu' și la mulți ani!"
Din colinda de la stea a apărut o reprezentare dramatică numită Irozii. Acesta are ca subiect
nașterea Mântuitorului. Personajele sunt împăratul Irod, un ofițer, trei crai – Gaspar, Baltazar și
Melhărm, un înger și un cioban. Fiecare se deosebește prin costumele pe care le poartă. Irod este
îmbrăcat în manta roșie, pe margini cu blană albă, încins cu o sabie, iar pe cap cu o coroană în trei
colțuri. Ofițerul poartă costumul soldaților romani. Ciobanul este îmbrăcat în costumul popular
tradițional. Acest teatru religios înfățișează povestea celor trei magi, care au zărit pe cer steaua
prevestitoare a nașterii Domnului, aducându-l în scenă pe crudul Irod, care a poruncit uciderea pruncilor
pentru a nu-și pierde împărăția.
Crăciunul este o sărbătoare unică, cu profunde semnificații pentru creștini. Nașterea lui Iisus ne
umple sufletul de dragoste și de fericire. Tradițiile strămoșești, reunirea întregii familii, mirosul proaspăt
de brad, dar și de cozonaci, așteptarea darurilor sub bradul împodobit crează o atmosferă de basm, liniște
sufletească și iubire. An de an așteptăm Crăciunul cu inimile pline de emoție. Cântăm colindele noastre
sfinte, cele mai frumoase din întreaga lume. Sărbătorile de Crăciun sunt minunate, iar în satul meu
tradițiile străvechi se respectă cu sfințenie. Pentru că le iubim și suntem mândri de ele, le vom păstra
peste veacuri în acest loc binecuvântat de Dumnezeu.

CRĂCIUNUL MODERN
Aciobăniței Alexandra, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș, Timișoara,
Timiș, prof. Stoian Adriana

Era Ajunul Crăciunului, mă aflam în pod și căutam printre lucrurile vechi ceva, mai mult ca să
pierd vremea, căci nu aveam de gând să îi ascult pe ai mei cântând colinde, cu atât mai puțin să merg cu
ei la colindat, pentru ca apoi să merg cuminte la culcare ca să poată veni Moșul cu sacul plin de cadouri
(așa mă aburea mama în fiecare an). Ce plictiseală! În fiecare an aceeași poveste! M-am săturat! Voiam
ceva nou, ceva diferit, ceva modern...
La un moment dat, pe fundul unei lăzi vechi am găsit o carte numită Crăciunul diferit, era foarte
prăfuită, dar în același timp părea nouă, ca și cum nimeni nu ar fi citit-o. Am făcut ochii mari de uimire.
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Era chiar ceea ce îmi trebuia! Am deschis-o timidă. O sclipire puternică m-a orbit, iar apoi cartea a
dispărut.
Fără să mi se pără nimic ciudat, am decis că nu mai am ce să fac în pod și trebuie să cobor. M-am
îndreptat spre bucătărie unde știam că îi lăsasem pe ai mei în jurul mesei. Nu mai erau acolo, iar
bucătăria era ciudat de curată. I-am găsit la televizor. Unii captivați de telefon sau de tabletă. Păreau
fericiți, fiecare distras de ceea ce vedea, dar nu mai vorbeau unul cu altul, ci fiecare își vedea de
distracția lui. Mi s-a părut interesant.
Mă pregăteam să mă alătur lor, dar pașii mă atrăgeau spre ușă. Am ieșit afară. Nu știu cum, dar
zăpada dispăruse, casele se transformaseră în clădiri mari din fier și sticlă, niciun copil pe stradă la
colindat, copacii de pe marginea drumului, frumos decorați de Crăciun, păreau ireali, ca niște holograme,
iar ghirlandele de beculețe ce atârnau de la un stâlp la altul își modificau forma și culoarea parcă după
bunul meu plac.
Mergând, am dat de niște scări rulante și un indicator m-a informat că mă îndrept spre casa lui
Moș Crăciun. Am ajuns foarte repede. Casa lui arăta ca cele de pe strada mea, doar că era mult mai mare
și în față pluteau niște panouri mari, ca niște tablete, pe care puteai să alegi bradul preferat, să îl decorezi
oricum... Prin aer zburau roboți cu chip de ren, probabil scăpați de la sania lui.
Tot ceea ce vedeam mă atrăgea, mi se părea interesant și îmi plăcea. Când am ajuns în casă, l-am
găsit chiar pe Moșul stând liniștit. Parcă era singur. M-am trezit că pur și simplu îl întreb:
-Unde am ajuns și de ce este totul atât de diferit?
-Așa a vrut lumea: oamenii s-au tot modernizat și s-au perfecționat! Ești într-un viitor nu prea
îndepărtat.
Nu m-a surprins răspunsul lui. Avea dreptate. Totuși l-am mai întrebat:
-Și cu cadourile... ce o să faci?
-Absolut nimic. Voi sta aici, voi apăsa pe un buton și în fiecare casă apare cadoul. (Tace,
suspină). Oricum copiii nu mai au nevoie de nimicurile mele... Au tot ce își doresc... Obiceiurile s-au
pierdut de mult... Cadourile acestea erau singurele care mai aminteau de Crăciunul de altădată.
Am avut aceeași reacție: nu mi s-a părut nimic ciudat. Am continuat:
-Și acasă.... cum o să ajung?
-Nu trebuie decât să prinzi un ren zburător. El te va teleporta de unde ai venit, mi-a răspuns
liniștit (poate dezamăgit?).
Cum de nu mă gândisem singură la asta? Normal, dacă renii nu mai trăgeau sania Moșului,
puteau să mă ducă acasă!
M-am trezit din nou ....în pod. Mi-am adus aminte că acolo am pitit cadourile pe care
le-am
pregătit în secret pentru ai mei. Le-am luat cu grijă și le-am dus în camera mea. Le voi da la momentul
potrivit. Era o tradiție a familiei noastre. Iubeam momentul acela! Uimirea de pe chipul fiecăruia!
Reușeam în fiecare an să îi surprind.
M-am întors la ai mei. Cântau colinde în bucătărie. Mirosea a brad și a prăjituri. Știam ce
urmează: mersul cu colinda prin zăpadă, apoi cadourile. Eram nerăbdătoare!
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MOȘ CRĂCIUN E FANTASTIC!
Gruin Carla, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș, Timișoara, Timiș, prof.
Stoian Adriana
În ziua de Crăciun eram cei mai cuminți, niște îngeri... De ce? Sigur, așteptam să vină Moșul!
Meșterul Gigel lucra la invențiile lui, chiar dacă era sărbătoare. Piticul John stătea plictisit într-un
colț așteptând să se coacă bine cozonacul. John era atât de nerăbdător să mănânce cozonac, încât avea
deja vedenii: apărea un cozonac uriaș în fața lui răspândind un miros ademenitor...
Ce plictiseală! Doar bunica povestea ceva și nu se mai oprea. Oricum nu o asculta nimeni!
Porecla ei era moară stricată, dar ea nu știa despre cine era vorba când cineva pronunța aceste cuvinte în
prezența ei.
Înțeleptul Manole rupe tăcerea:
-Suntețe mai răi decât câinii care dorm toată ziua! Nu știți altceva decât să...
-Mai taci! Ești mai rău decât bunica, îl oprește piticul.
-Dar acesta este adevărul! se apără Manole.
-Lasă-mă să visez la cozonoci și nu mă mai întrerupe! zice John. Nu pot să mă concentrez la
altceva.
După o scurtă vreme cineva a bătut la ușă. Un ciudat, un pitic cu un palton mai mare decât el, a
început să ne țină morală de cum i-am deschis ușa pe motiv că îl deranja nava spațială din spatele casei
noastre...
Câinele nostru, Barni, a luat-o la fugă pe ușă mai rău decât un detectiv. Noi toți ne-am furișat să
vedem ce se întâmplă, dar Barni nu s-a putut abține și s-a apucat să îl miroase pe extraterestru. Acesta,
deranjat, cred că a făcut o magie, căci Barni al nostru a început să zboare, gardul a fost scos din pământ,
zăpada s-a adunat sub forma unor oameni ciudați, cu diferite înfățișări, vârtejuri mărunte ridicau în aer
obiectele ușoare și le roteau ca într-un dans...Haos total!
Ne-am decis din priviri să ne echipăm corespunzător pentru a-l învinge pe nepoftit. Manole s-a
înarmat cu lopata, Gigel cu bățul magic, John cu toporul, bunica cu lingura de lemn, iar eu ... n-am mai
găsit decât mătura. Ne simțeam ca în Star Wars. M-a pufnit râsul!
Beculețele navei s-au aprins de parcă am fi fost la discotecă, nu lipsea decât muzica. Câinele
Barni se îndrepta prin aer spre navă, de parcă ar fi fost tras de urechi, care parcă se făceau tot mai lungi.
Brusc haosul s-a terminat, lucrurile au revenit la normal, iar extraterestrul a început să râdă. Ciudat! Mi
se părea cunoscut râsul lui...Era chiar Moș Crăciun! Ce farsă ne-a făcut! Parcă eram puțin nervos că ne-a
speriat așa, dar cadourile primite m-au liniștit imediat.
Ne-am întors fericiți în casă. Doar piticul John s-a oprit în prag îngrozit.
-Nuuuu!
În bucătărie plutea un miros oribil: cozonac ars.
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ DIN COMUNA OSTRA,
JUDEȚUL SUCEAVA
Masichevici Mihaela, Clasa a VIII-a B
Școala Gimnazială Ostra
Comuna Ostra, județul Suceava
Profesor îndrumător, Murgu Eugenia-Angela
Dacă te gândești la Ostra ți se pare că este un ținut în care timpul a stat în loc. La fel ca odinioară,
sărbătorile de iarnă înseamnă tradiții împletite cu obiceiuri. Satul meu este locul unde poți întâlni, cele
mai frumoase datini, vechi de sute de ani: bisericuța, capra, ursul, cerbul, banda Jienilor, mascații. În
preajma sărbătorilor, fiii satului împrăștiați prin toate colțurile țării sau pe meleaguri străine se întorc
acasă. Drumul înzăpezit și mirosul de la afumăturile din pod vestesc Crăciunul. Casa miroase a sarmale
și cozonaci copți în rulă, iar sub brad te așteaptă cadourile de la cei dragi.
În Ajunul Crăciunului copiii se îmbracă în costume populare și merg din casă în casă cu
Bisericuța și cu colinda. Bisericuța este făcută din carton sau draniță de brad, împodobită cu beteală de
diferite culori și icoane mici. Grupul de colindători este format din doi irozi, un căpitan și doi țigani. Ei
colindă un cântec vechi, transmis din generație în generație, care vestește creștinilor importantul moment
al nașterii divine. În serile următoare, merg cu colinda cei mari. Pe la rude, prieteni, vecini, în ritmul unei
dobe, ei colindă "Sfânta Maica lui Iisus".
Deși nu se cunoaște vechimea, obiceiul împodobirii bradului de Crăciun, este prezent în toate
casele. Se poate spune că bradul cu globuri, dulciuri, ghirlande și luminițe a devenit emblema tuturor
familiilor. Bătrânii povestesc că acest obicei a fost adus de germanii care s-au stabilit în zona noastră în a
doua jumătate a secolului trecut. Tot bătrânii își amintesc că, altădată, Moș Crăciun avea barba din lână
albă, era costumat în întregime în alb, pe cap purta căciulă albă, iar la picioare avea legați doi clopoței
care îi făceau simțită apropierea, producând mari emoții copiilor mici, care îl așteptau cu nerăbdare.
În ajunul Anului Nou, pe la amiază, tot satul și oameni din zonele învecinate se adună în centru,
"la virgil", ca să vadă caprele, urșii, banda lui Jianu. Mascații au costume înspăimântătoare și dobe în
care bat făcând mult zgomot pentru a alunga spiritele rele. Spectacolul este deschis de grupul de urători
care își fac apariția cu plugul tras de boi. Apoi, joacă caprele. Acestea sunt acoperite cu un covor pe care
sunt prinse batiste cusute cu pui. Masca este confecționată din lemn, sprijinită pe un băț, cu mandibula
mobilă și este clămpănită ritmic, în timpul jocului, prin tragere de sfoara cu care este legată. Este
împodobită cu beteală, mărgele, canafuri (canaci), flori și oglinzi. Căpitanul are un costum de culoare
verde, cu haina plină de mărgele colorate, numite hurmuz. În mână ține o toporișcă, iar în gură, un fluier.
Jocul caprei este însoțit de strigături, fluierături și sunetul dobelor.
După capre, joacă urșii îmbrăcați în piei de oaie, la brâu cu o curea și un lanț lung de care este
legată o bâtă pe care o trag în urma lor. Aceștia se tăvălesc pe jos, iar un țigan (mascat) le strigă și bate
din dobă. Jienii interpretează un spectacol popular, banda având personaje diverse: Iancu Jianu, doi
haiduci, ofițerul, vânătorul, iubita lui Jianu. Există și o bandă a fetelor, cu patru personaje, care umblă pe
la case în același timp cu urătorii și interpretează întâmplările haiducului Jianu. Țiganii sunt îmbrăcați în
diferite costume haioase, dar cei mai frumoși sunt cei cu dobele. Ei au polari albi și haine negre cu
canaci colorați, măști cu pene de curcan sau de fazan, zgărzi cu zurgălăi și dobe mai. Ca și la Crăciun, în
seara de ajun a Anului Nou, umblă copiii cu uratul, iar în seara următoare merg cei mari, cu buhaiul, toți
urând gazdelor un an bun, îmbelșugat și multă sănătate. În dimineața Sfântului Vasile te trezesc vocile
copiilor care vin cu sorcova. Se spune că nu trebuie să scoți grâul din casă până a doua zi dacă vrei să ai
noroc tot anul.
Ultima mare sărbătoare de iarnă este Boboteaza. În zilele premergătoare, preoții umblă cu
agheazma pe la casele gospodarilor. Ei sunt însoțiți de un grup de copii care strigă chiralesa, vestind
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apropierea preotului. La Iordan merge tot satul. În fiecare an, slujba se ține în alt loc. Lângă un râu se
taie o cruce din gheață, ornată cu multe podoabe. Pe garduri, gospodinele așează cele mai frumoase
covoare. Tinerii vin îmbrăcați în costume tradiționale, călare pe cai împodobiți cu coroane din cetină de
brad, cu coama și coada împletite, la urechi cu canaci mari și batiste cusute cu pui. Se sfințește apa,
oamenii iau aghiazmă și paie pe care le duc acasă. Toți vin la biserică pe care o înconjoară de trei ori,
strigând încontinuu chiralesa, adică "mântuiește-mă Doamne", primesc anafură și sunt miruiți.
După aceste sărbători, peste sat se lasă liniștea. Oamenii povestesc încă mult timp toate cele
întâmplate și așteaptă altă mare sărbătoare, cea a Învierii Domnului.

Povestea Mariei

Elev: Avram George,clasa a XI-a, Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
Coordinator: prof. Cucuteanu Doina

Uneori adulții sunt foarte curioși de ce noi generația tânără avem schimbări bruște de dispoziție,
dificultăți de comunicare.
Acum să vă răspund eu la această întrebare: acesti tineri sunt în căutarea unui echulibru interior, care este
precedat de o serie de temeri, neliniști. Sunt stări conflictuale interioare firești la acestă vârstă, greu de
înțeles de adulți. Părinții și profesorii nu reușesc să-i înțeleagă mereu, să le perceapă nevoile și
frământările, iar tinerii se retrag în ei și rup puntea de legătură cu adulții. Ei caută înțelegerea și
acceptarea în anturaje vicioase unde simt că acolo se pot exprima liber și cred că se fac înțeleși. De cele
mai multe ori ei devin pradă unor vicii precum fumatul, alcoolul, droguri, etc. Ei fac pe teribiliștii, devin
agresivi cu colegii și chiar cu profesorii. Sunt și cazuri izolate de comportamente violente ale tinerilor ca
urmare a violenței verbale și fizice din familie. Acești tineri se manifestă agresiv față de personae mai
timide și mai slabe ca fire. De cele mai multe ori aceste persoane nu rezistă psihic presiunii și recurg la
metode drastice.
Acum o să vă redau un caz cu o tânără pe nume Maria:
Maria era o tânără care provenea dintr-o familie dezmembrată. Această tânără a avut o copilărie destul
de vitregă și din această cauză ea stătea tot timpul singură, cu alte cuvinte nu era sociabilă dar era foarte
sârguincioasă la școală. Un grup de colegi mai violenți mai tot timpul o insultau și chiar o agresau,
profitând de faptul că ea nu se plângea la profesori niciodată. Din păcate nici ceilalți colegi nu-i luau
apărarea, dincontră se amuzau pe seama ei considerând-o ciudată. Toate acestea a împins-o pe Maria la
sinucidere, lăsând în urmă pe deoparte toate frustările și suferințele ei, iar pe de altă parte toți colegii ei
cu remușcări pentru faptul că a împins-o să-și curme viața.
Cazul Mariei este o tragedie dar noi putem opri aceste tragedii dacă spunem NU VIOLENȚEI de ori ce
natură. Trebuie găsită o cale de comunicare cu tinerii pentru a ajunge la inima lor și a le înțelege
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comportamentul și de a-i ajuta să-și găsească echilibrul interior. Adultul trebuie să lase deoparte furia
sau disperarea și să caute metode de a pătrunde în mintea tânărului și în grupul de prieteni, pentru a-i
ajuta în efortul lor de a se regăsi pe sine și de a-și găsi locul în această lume.
Nu faceți ceia ce au facut colegii Mariei, ci fiții buni și spuneți STOP VIOLENȚEI.
Și dacă întâlniți o persoană care coincide descrierii de mai sus încercați să-i câștigați prietenia pentru a
evita tragedile..

FRUMUSEŢEA SPIRITUALĂ A CRĂCIUNULUI

Popescu Mădălin, Clasa a X-a

Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm. Vâlcea – jud. Vâlcea

Prof. coordonator: Negrea Tamara Roxana

Ca în fiecare an, luminatul praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos ne umple sufletul de
o negrăită bucurie duhovnicească, pentru că această zi reprezintă împlinirea făgăduinţelor şi nădejdilor
pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor de la început, ca îndemn de călăuză pe drumul ce duce spre
mântuire.
Ascultând istorisirile minunate din Sfânta Evanghelie despre cele petrecute în noaptea sfântă a
Naşterii, simţim în inimile noastre o tainică chemare de a porni cu cugetul pe urmele magilor de la
Răsărit, cu ochii aţintiţi spre steaua călăuzitoare spre Betleem, unde s-a născut Hristos. Acolo, în peşteră,
în ieslea cea săracă, Pruncul nou-născut a venit pe Pământ să sfinţească pe om, să-l facă sălaş
dumnezeiesc.
Împreună cu păstorii auzim şi trăim şi noi frumuseţea fermecătoare a cântării îngereşti: „Slavă
întru cei de sus, lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”. Aceste sfinte întâmplări din
Betleem trezesc în sufletele noastre în primul rând recunoştinţă pentru nemăsurata dragoste a Tatălui
Ceresc faţă de noi, oamenii şi pentru marea jertfă pe care a făcut-o prin Fiul Său ca să ne mântuiască.
An de an, bucuria sărbătoririi Naşterii Domnului pune stăpânire pe întreaga noastră fiinţă. Este,
de fapt, partea comuniunii noastre la bucuria cea sfântă şi fără de sfârşit a vieţii dumnezeieşti, pe care o
zugrăveşte Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan când afirmă: „Viaţa s-a arătat şi am văzut-o şi vă
mărturisim şi vă vestim viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă” (I Ioan 1, 2-3). Această
mărturie exprimă o lucrare vie, căci prin Întruparea şi Naşterea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a adus-o
şi ne-a împărtăşit-o ca viaţă dumnezeiască, nemuritoare.
Descoperindu-se oamenilor ca „pâinea vieţii” (Ioan 6, 48) şi lămurind că această pâine este
Trupul Său pe care îl va da pentru „viaţa lumii” (Ioan 6, 51), Mântuitorul Iisus Hristos a ridicat viaţa
omenească la plinătatea vieţii dumnezeieşti şi a arătat, peste veacuri, că viaţa este bunul şi darul suprem
de care trebuie să se bucure nu numai omul, ci şi întreaga făptură. Sărbătoarea Naşterii Domnului este,
astfel, sărbătoarea vieţii. Prin Întruparea sa, Fiul lui Dumnezeu ne-a descoperit valoarea şi frumuseţile
vieţii. Mântuitorul a venit în lume pentru a da un sens nou existenţei omeneşti.
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„Ziua de naştere a Domnului este ziua de naştere a păcii”, spune un sfânt părinte al Bisericii,
întrucât Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ ca să împace pe om cu Dumnezeu şi pe oameni între ei. O
frumoasă cântare bisericească îndeamnă:
„Hristos se naşte, măriţi-L!
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!
Hristos pe Pământ, înălţaţi-vă!”
Hristos a coborât din ceruri, pentru ca noi să-I ieşim întru întâmpinare prin trăirea virtuţilor care
duc la desăvârşire. Să avem, aşadar, mereu în inimile noastre fiorul sfânt, trăit de magii care au mers să
se închine Mântuitorului, aducând daruri Celui ce S-a făcut om, pentru ca noi să ne îndumnezeim prin
credinţa şi faptele noastre.
Crăciunul nu e perioada în care “ne deschidem inima ca să intre lumina sfântă”. De ce ar fi
închisă în restul anului? Crăciunul nu e un slogan dulceag sau vorbe mari. Crăciunul nu e reamintirea
valorilor morale uitate pe parcursul anului. Şi nici zâmbet fals nu e Crăciunul. Nu e cozonac, caltaboş,
tobă, şorici, vin roşu, bradul sau cadoul ce-l primeşti. Crăciunul nu e ilustrată şi nici fericire tâmpă
împachetată în spoturi publicitare cu reni şi Moşi Crăciuni. Crăciunul e altceva. Crăciunul este momentul
în care s-a schimbat TOTUL. Crăciunul e momentul în care oamenii au descoperit Speranţa prin Iubire.
La români sărbătorile de iarnă, în special Crăciunul, sunt sărbătorile de suflet. Amintirea
copilăriei ce ne revine puternic în suflet şi în minte, zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat,
colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad dar şi de cozonaci, nerăbdarea aşteptării
darurilor sub pomul de iarnă, toate creează în sânul familiei o atmosferă de linişte si dragoste.

TRADIŢII DE MOŞ NICOLAE

Mercin Gabriel, Clasa a X-a
Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm. Vâlcea – jud. Vâlcea
Prof. coordonator: Negrea Tamara Roxana
Decembrie este luna cadourilor şi a sărbătorilor de iarnă, precum Sfântul Nicolae, Crăciunul,
Anul Nou şi poate unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului, mai ales pentru cei mici, care ard
de nerăbdare să vadă ce primesc de la Moş Nicolae în ghetuţele pregătite de cu seară.
De la Sfântul Nicolae până la Sfântul Ioan Botezătorul românii se simt într-o continuă sărbătoare.
Cea mai importantă este Crăciunul, considerat ca sărbătoarea naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.
Oamenii au adaptat această mare sărbătoare, creând tradiţii şi obiceiuri conform culturii lor specifice.
Acest obicei din seara Sfântului Nicolae a luat naştere la oraş şi s-a răspândit şi în mediul rural. Fiecare
trăieşte din plin sărbătorile, însă nu toată lumea cunoaşte adevăratele istorii şi semnificaţii ale datinilor
de iarnă.
Pe 6 decembrie, creştinii îl serbează pe Sfântului Nicolae iar, după tradiţia populară, aceasta este
prima zi de iarnă. Credincios, Sfântul Nicolae este făcător de minuni şi martir pentru credinţa în Iisus. La
români, Sfântul Nicolae este închipuit ca un moş cu barba albă care poate aduce ninsoarea scuturându-şi
bărbia.
Moş Nicolae este şi cel care face cadouri celor mici. În seara din 5 decembrie, părinţii pun în
încălţămintea copiilor, pe care aceştia şi-o pregătesc cu mare grijă, multe dulciuri şi jucării. În unele
locuri există şi obiceiul de a pune alături de cadouri şi o nuieluşă care ar trebui să îi cuminţească, măcar
în principiu, pe copiii care nu s-au purtat bine în timpul anului.
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”Copiii cuminţi primesc dulciuri şi jucării, iar cei obraznici nuieluşe“, aşa auzeam în copilărie de
la părinţii noştri. Acum, la vremea maturităţii, ne amintim cu bucurie de acele seri minunate când ne
pregăteam cizmuliţele şi aşteptam cu nerăbdare să vină Moş Nicolae să ne lase dulciuri şi jucării.
Potrivit tradiţiei creştine, Sfântul Nicolae moşteneşte la moartea ambilor părinţi toată averea
familiei pe care se hotărăşte să o folosească în scopuri umanitare, ajutându-i pe cei săraci. El este
cunoscut ca protector al copiilor mici, al călătorilor, al comercianţilor, al celor acuzaţi pe nedrept, al
fetelor nemăritate şi mireselor.
Legenda istoriei lui Moş Nicolae vorbeşte despre un tată sărac care avea trei fete pe care nu le
putea mărita din cauza sărăciei. Se spune că Nicolae din Mira Lichiei a decis să-l ajute pe acest tată,
lăsând câte un săculeţ cu aur la uşa casei acestuia de fiecare dată când una dintre cele trei fete a ajuns la
vârsta măritişului. Dorind să ştie cine îi face aceste cadouri, sărmanul tată a urmărit la cea de-a treia fată
uşa casei. Povestea spune că Nicolae s-a urcat pe acoperiş şi a dat drumul săculeţului prin hornul casei în
nişte şosete puse la uscat. Astfel s-a născut ideea ciorapilor atârnaţi la gura sobelor şi a şemineelor în
care se primeau cadourile.
MAGIA CRĂCIUNULUI

Numele și prenumele elevului: RUDEANU ELENA
Clasa: a X-a M
Școala: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”, Târgoviște, Dâmbovița
Coordonator: Prof. Mirică Maria
A sosit noul anotimp, anotimpul gheții. Magia Crăciunului i-a cuprins pe oamenii din întreaga
lume. Copiii sunt nerăbdători să primească darurile mult așteptate și visează la Moș Crăciun. La
grădinițe copiii sunt ochi și urechi la doamna învățătoare care le povestește o mulțime de lucruri despre
Crăciun și despre Nașterea Domnului. Le povestește cu atâta ardoare cum Fecioara Maria l-a născut pe
Iisus Hristos în această perioadă a anului într-o iesle din Bethleem. De asemenea le povestește cum
Moșul îmbrăcat în roșu, cu barba albă și cu obrajii roșii de la frigul de afară, cum vine seara și se
furișează pe hornul casei și lasă cadourile mult dorite apoi dispare, plecând și la ceilalți copii care-l
așteaptă cu sufletul strâns de atâta emoție.
O fetiță cu părul ca mătasea și cu ochii precum două smaralde stătea într-un colț al casei liniștită.
Ea știa că Moșul nu o să vină nici anul acesta, Crăciunul pentru ea era ca orice altă zi din viața ei plină de
lipsuri. Se gândea că Moșul n-o iubește și acest gând o întrista foarte tare. Viața o pedepsise mult pe
Alina, avea puțin dar acel puțin o mulțumea, era fericită deoarece avea doi bunici minunați care o iubeau
enorm și pe cățelul ei negru și lățos, Azorel. Alina iubea să meargă la grădiniță, era locul ei preferat,
acolo uita de toate. Vorbele măgulitoare ale doamnei învățătoare îi aduceau un zâmbet pe față.
Într-o zi jucându-se cu Azorel pe afară în omătul abia cernut, zărește o fetiță draguță cu niște
haine foarte frumoase care se îndrepta spre ea. Fetița își dă seama imediat că era o fată bogată. Din vorbă
în vorbă Maia, acesta era numele fetei bogate, a recunoscut că pe ea nu a cuprins-o magia sărbătorilor
deoarece era plictisită deja. Alina era uimită auzind asta și îi spune Maiei că nici ea nu era încântată de
venirea sărbătorilor ci din contră, acestea o întristau. Maia aflând situația Alinei a încercat să o
înveselească oferindu-i o brățară în dar. După ce s-au despărțit cele două fetițe au mers la casele lor.
Alina a adormit cu gândul la viața pe care o trăia, pe când Maia se gândea cum putea să-i facă viața mai
frumoasă Alinei.
A doua zi, Maia a hotărât că în seara de Crăciun să-i ducă o sumedenie de cadouri pentru a o
înveseli. Crăciunul a venit iar Alina privea pe fereastră la fulgii jucăuși de afară care nu se mai opreau și
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formau un covor alb mirific. Însă Moș Gene își făcu repede apariția iar Alina a adormit. Dimineața
următoare Alina era foarte uimită și în același timp foarte entuziasmată deoarece nu mai văzuse atâtea
cadouri până acum. Maia văzând bucuria din ochii ei a început să lăcrimeze. A înțeles ce înseamna cu
adevărat Crăciunul, iubea acum Crăciunul și mai ales iubea să-i facă pe oameni fericiți. Era bucuroasă că
a reușit să le umple inima de bucurie atât Alinei cât și bunicilor ei.
NAȘTEREA DOMNULUI
Elev : Ștețca Patricia, Cls. a X-a
Liceul Tehnologic Marmația
Loc. Sighetu Marmației, jud. Maramureș
Profesor coordinator : Vlașin Daniela Camelia
Nașterea Domnului sau Crăciunul este o sărbătoare creștină celebrată la 25 decembrie sau 7
ianuarie în fiecare an. Semnificația religioasă a Crăciunului este nașterea Mântuitorului Iisus Hristos,
fiul lui Dumnezeu trimis pe pământ a ajuta oamenii să devină mai buni, mai credincioși, mai îngăduitori.
Această sărbătoare semnifică nașterea, creația și veșnicia Universului. Evanghelia canonică a lui Luca,
cât și cea a lui Matei îl descriu pe Iisus ca fiind născut în Betleem din mamă fecioară. În relatarea
din Evanghelia după Luca, Iosif și Maria călătoresc de la Nazaret la Betleem pentru recensământ, iar
Iisus este născut acolo și așezat într-o iesle. Îngerii îl vizitează, declarând că Iisus este un salvator al
întregii omeniri, iar păstorii vin ca să-l adore. În relatarea lui Matei, astronomii urmează o stea până la
Betleem pentru a-i aduce daruri lui Iisus, născut ca regele iudeilor. Regele Irod ordonă masacrul tuturor
băieților din Betleem care au mai puțin de doi ani, dar familia lui Iisus fuge în Egipt, iar mai târziu se
restabilește în Nazaret. Totuși nu există nicio dovadă Biblică că Iisus s-ar fi născut pe data de 25
decembrie sau 7 ianuarie, deoarece Biblia nu menționează data nașterii lui Iisus.
Această sărbătoare aduce cu ea o bucurie pe care doar o dată pe an o poți simți, bucuria
renașterii. Fară să cugetam și să răstălmăcim sensul cuvântului Crăciun, fiecăruia dintre noi i se
implementează, acel zâmbet natural, ce descrie intensitatea bucuriei pe care o reflectă sărbătoarea
Nașterii Domnului.
Tradiția împodobirii bradului și a casei cu crenguțe de brad este un obicei preluat pe la jumătatea
mileniului trecut de la triburile germanice, bradul simbolizând prin forma sa triunghiulară Sfănta Treime,
iar podoabele cu care bradul este împodobit semnificând cunoașterea si bogația, asemenea pomului sacru
din Grădina Edenului, în care se găseau merele, fructele cunoașterii. Bradul împodobit în vechime cu
fructe, flori, nuci poleite, lumânărele și panglici simboliza pomul vieții, arborele fertilizator, de bun
augur. Simbolul bradului se regăsește în foarte multe piese de artă populară precum covoarele, ștergarele
si iile. În zilele noastre împodobirea bradului de Crăciun a devenit una dintre cele mai iubite datini, atât
în mediul rural, cât și în mediul urban, odată cu așteptarea în seara de Ajun a lui Moș Crăciun. Din
plastic sau natural, miniatural sau imens, bradul nu ar trebui să lipsească din nicio casă în sfânta seară a
Crăciunului.
Veche de peste două milenii, răspândită pe tot globul, cea mai importantă sărbătoare a creștinilor
este așteptată cu emoție și bucurie, Crăciunul fiind asociat cu feeria iernii, cu puritatea zăpezii, dar mai
ales cu sosirea lui Moș Crăciun. Sfântul Nicolae din Myra reprezintă sursa primară de inspirație pentru
Moș Crăciun. El a trăit în secolul al patrulea și a fost un episcop creștin al provinciei Licia, din Anatolia
bizantină, fiind renumit pentru faptul că împărțea cadouri oamenilor săraci. Acesta a dăruit câte 100 de
galbeni unor fete sărace înainte de a se mărita pentru ca acestea să nu ajungă să facă bani pe căi
neortodoxe. Reprezentările lui Moş Crăciun s-au schimbat de-a lungul vremii, astfel că, între imaginea
acestuia în vechea cultură populară, de frate mai bogat şi mai inimos, şi imaginea contemporană, de
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personaj iubit de copii, există mari diferenţe. Copiii îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Crăciun în fața
căruia recunosc fără teamă dacă au fost cuminți sau au făcut năzbâtii. Ei știu că Moșul este iertător și le
aduce daruri mai ales dacă spun o poezie sau fredonează o colindă. Când eram mici, nu prea înțelegeam
de ce Moș Crăciun le aducea unor copii mai multe daruri, iar altora mai puține. Explicația venea de
obicei din partea părinților si era foarte simplă: Moș Crăciun aduce mai multe cadouri, copiilor care au
fost foarte cuminți. Acesta este și astăzi un argument foarte serios, fiind o motivație foarte puternică
pentru copiii care se străduiesc să devină mai cuminți, mai harnici și mai ascultători astfel încât, la anul
viitor să primească mai multe daruri.
În feerica seară de Crăciun sunt emoționante colindele care vestesc nașterea lui Iisus cel trimis de
Dumnezeu să mântuiască oamenii de păcate, ură, invidie. Copiii merg cu colindul din casă în casă,
înfruntă gerul, zăpada, cântă cu veselie, cu însuflețire, chiar dacă au înghețat, iar în schimbul acestor
colinde primesc cu bucurie daruri: colaci, nuci, mere etc. În decursul istoriei noastre, colindele au
circulat pe cale orală, adică prin viu grai, ele fiind consemnate în scris şi notate muzical, mult mai târziu,
îndeosebi pe filele cărţilor de strană, pe ceasloave şi minee, acestea fiind strânse şi în colecţii de colinde,
pentru a fi predate de dascălii bisericilor. Colindele au o bază biblică, relatând în versuri, întâmplările şi
faptele care au precedat evenimentul sfânt al Naşterii Domnului. Mai mult decât atât, există o veche
tradiție numită mersul cu icoana, acest obicei fiind un tip de colindat făcut de către preoții din
comunitățile locale care poartă icoana Nașterii Domnului, cu scopul de-a binecuvânta, cu ajutorul
acesteia, casele și creștinii din diferite localități.
Scopul colindelor este de a saluta cu bucurie Nașterea Mântuitorului, Domnul Iisus
Hristos. Prin intermediul colindelor reușim să îl întâmpinăm cu urări, daruri, cântece, dar și cu jocuri
străvechi. Astfel, pe lângă aspectul liturgic al sărbătorii Naşterii Domnului, există şi o dimensiune
populară, a datinilor străbune, fiecare zonă a țării noastre având tradiţii populare specifice, a căror
varietate reflectă multiplele posibilități și forme de laudă adusă lui Dumnezeu. Dintre acestea cele mai
răspândite forme populare de sărbătorire a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos sunt colindele.
Pentru noi, creștinii, Nașterea Domnului amintirea ei în fiecare an, are rolul de a ne adresa
chemarea dumnezeiască la propria renaștere, această sărbătoare fiind un prilej pentru fiecare de a se
lepăda de omul cel vechi și păcătos și a se îmbrăca în omul cel nou. Importanța unică a Nașterii
Domnului pentru umanitate constă în faptul că, făcându-se Om, Fiul lui Dumnezeu afirmă în modul cel
mai desăvârșit cu putință, valoarea omului. Să ne reamintim că nu valoarea materială a Crăciunului este
cea care contează, ci cea spirituală.
Amintirile sărbătorilor de Crăciun, din copilărie ne întristează uneori pentru că realizăm că nu
putem da timpul înapoi, dar e minunat să primim în casele noastre cu lacrimi de emoție în ochi pe copiii
și nepoții noștri care ne urează tot ce e mai frumos ne încălzesc sufletele cu veselia și tinerețea lor.
BIBLIOGRAFIE:
-https://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C8%99terea_Domnului
-http://www.traditii.ro/craciun.php?nr_articol=43
-https://ro.wikipedia.org/wiki/Mo%C8%99_Cr%C4%83ciun
-Cartea:Semnificatia sărbătorilor de iarnă
-http://www.daciccool.ro/traditii/legende-datini-si-obiceiuri/4202-sa-primim-sarbatoarea-nasteriidomnului-in-sufletele-noastre
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ LA ROMÂNI

CHESNOIU ROXANA DENISA
CLASA A XI A
COLEGIUL GHEORGHE TĂTĂRESCU, ROVINARI, JUD GORJ
PROF VĂTĂU ROXANA MARIA
Cele mai importante şi aşteptate sărbători tradiţionale româneşti sunt cele de iarnă, serbate din 25
decembrie până în 6 ianuarie printr-o serie de manifestări şi tradiţii. Dintre sărbătorile de iarnă, cea mai
așteptată este Crăciunul, reprezentând o adevărată renaștere sufletească, creștinii celebrând la 25
decembrie Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor
româneşti legate de aceaste sarbatori de iarna este extrem de variat. În unele zone ale ţării, porcul se taie
de Ignat, adică în 20 decembrie. Se zice că porcul care n-a fost tăiat în această zi nu se mai îngraşă, căci
şi-a văzut cuţitul. Sângele scurs din porc după ce a fost înjunghiat se pune la uscat, apoi se macină şi se
afumă cu el, peste an, copiii ca să le treacă de guturai, de spaimă şi de alte boli.
Acolo unde este datina de a tăia porcul în ziua de Crăciun, gospodinele pregătesc o mâncare din
carne macră de porc cu ceapă şi slănină, din care sunt ospătaţi cei dintâi dintre străinii ce le calcă pragul
casei, acestei mâncări i se spune „pomana porcului”. Se crede că la miezul nopţii, înspre Crăciun, apa se
preface în vin, iar dobitoacele vorbesc. În Ziua de Crăciun nu se mătura în casă, ci a doua zi, şi după
ce ai măturat duci gunoiul acela la pomi, că-i ajută să fie roditori. În seara de 23 spre 24 decembrie, până
după miezul nopţii şi în unele locuri până la ziuă, cete de copii merg din casă în casă cu colinda: MoşAjunul, Bună-dimineaţa, Colindişul sau Bună-dimineaţa la Moş-Ajun.
În unele părţi din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se numesc piţerei sau pizerei. După
credinţa populară, ei sunt purtători de noroc şi fericire.Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele
zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu Steaua, cântând colinde de stea prin care vestesc naşterea lui
Iisus Hristos.Capra, Ţurca, Brezaia fac parte dintre datinile de Crăciun şi Anul Nou. Dimitrie Cantemir
spune în „Descrierea Moldovei” că „Ţurca este o joacă iscodită încă din vremurile bătrâne, din pricina
ciudei şi scârbei ce o aveau moldovenii împotriva turcilor”. Cu ţurca, capra sau brezaia umblă tinerii
începând de la Ignat şi sfârşind cu zilele Crăciunului şi prin unele părţi în ziua de Sf. Vasile până seara.
Numele de Ţurca, Capra sau Brezaia îl poartă unul dintre tinerii mascaţi.Colinda a dobândit o destinaţie
precisă ca formă de magie benefică, ea marcând rodnicia câmpurilor, sporul animalelor, domestice,
creşterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor, pacea şi tihna bătrânilor, influenţarea, în sens
pozitiv, a vieţii oamenilor şi a naturii.
În cultura românească, Crăciunul este un personaj cu trăsături bivalente: are puteri miraculoase,
specifice zeilor și eroilor din basme, dar și calități și defecte specifice oamenilor. Ca persoană profană,
este un om bătrân, un păstor bătrân cu barba de omăt, vecin cu Moș Ajun, fratele său mai mic. Sub
influența creștinismului, Crăciunul apare și ca figură apocrifă: s-a născut înaintea tuturor sfinților, este
mai mare peste ciobanii din satul în care s-a născut Hristos și altele. Legendele nașterii Domnului
zugrăvesc peisajul etnografic al unui sat pastoral unde trăia Moș Crăciun și avea case mari, grajduri,
coșare și târle pentru vite. Pe neașteptate, în acest sat liniștit sosește o femeie necunoscută, care, simțind
că i-a venit vremea să nască, bate la poarta casei lui Moș Ajun și îi cere găzduire. Motivând că este om
sărac, acesta o trimite la fratele său bogat, Moș Crăciun. Acesta, fără să știe că femeia este Maica
Domnului, nu o primește sau o trimite să nască în grajdul vitelor. Crăciuneasa ajută străina să nască,
faptă pedepsită de Crăciun cu tăierea mâinilor din coate. Când Moș Crăciun află că în grajdul său s-a
născut Domnul Iisus, se căiește și cere iertare lui Dumnezeu, devenind primul creștin și sfântul cel mai
bătrân.La apariția creștinismului, Crăciunul era un zeu atât de venerat, încât nu a putut fi exclus cu
desăvârșire din calendarul popular și din conștiința oamenilor care adoptaseră credința în Hristos.
161

Prin tot ceea ce face, Crăciunul se opune sau împiedică nașterea pruncului Iisus, întrucât venirea
Lui presupune mai întâi plecarea (moartea) Moșului, tradițiile contemporane despre Moșul darnic și bun,
încărcat cu daruri multe, fiind influențe livrești pătrunse în cultura populară.
Bibliografie:
''Istoria traditiilor si obiceiurilor la romani''-Nicolae Cojocaru.
''Datinile si Credintele Poporului Roman''- Elena Niculita Voronca

ANUL NOU
Nume si prenume: Ilies Ioana., Clasa: 10G.
Scoala: Liceul Tehnologic Marmatia.
Judetul: Maramures., Localitatea: Botiza.
Numele profesorului didactic coordonator: Vlasin Daniela

De Anul Nou, romanii fac urari pentru a avea noroc, bani si a fi sanatosi in urmatorul an, mergand din
casa in casa, respectand datinile strabune. Sorcova, Plugusorul, Capra sau umblatul cu Ursul sunt doar
cateva dintre cele mai frumoase obiceiuri de Anul Nou, pastrate din mosi-stramosi in Romania.
In satele bucovinene se obisnuieste ca "mascatii" sa umble in ceata, care reuneste personaje mascate:
ursul, capra, caiutii, cerbii, uratii, frumosii, dracii, doctorii, ursarii, bunghierii etc. Dupa lasarea serii,
ceata cea mare se imparte in grupuri care merg din casa in casa, atunci cand Anul Nou isi intra in
drepturi.
In prima zi a noului an, se merge cu "Plugusorul" si cu "Sorcova", obiceiuri ce invoca prosperitatea si
belsugul pentru gospodaria celui care primeste colindatorii. Se spune ca cei care nu primesc cetele de
colindatori vor avea necazuri si saracie in anul ce vine.
In primul rand, toata lumea din sat se aduna la miez de noapte in centru. Oameni de toate varstele se
intalnesc sa ciocneasca un pahar de sampanie si sa isi ureze toate cele bune in primele minute din an.
Cu siguranta, acest obicei constituie o mandrie pentru noi, toti care apartinem de aceasta minunata
comuna, , isi face parte din ansamblul obiceiurilor care ofera sarbatorilor de iarna petrecute acasa un
farmec aparte.
In final fiecare ne dorim sa trecem in noul an alaturi de persoanele dragi, impliniti si fericiti. Iar pentru
mine acest lucru este posibil doar daca sunt acasa, alaturi de prieteni. Fiecare grupa de prieteni isi
organizeaza propria petrecere si toata lumea, de la fiecare petrecere in parte se aduna sa inceapa un nou
an plin de implinire si iubire.

162

NOËL EN FRANCE

Elev: SECURE CRISTINA
Clasa: a XI-a G
Colegiul Economic,,Virgil Madgearu” Tg-Jiu
Prof. coordonator: Popescu Mihaela

Chaque année, l’éternelle fête de Noël est un moment privilégié où les enfants en particulier sont à
l’honneur. Cette fête reste celle que les Français aiment le plus savourer en famille. C’est le moment des grandes
tables familiales, des plats richement décorés. Qu’en est-il aujourd’hui et quel est le nouveau visage du père Noël ?
Côté commercial, c’est l’heure des boutiques débordant de monde. Alors, qu’achètent donc les Français et quel
budget accordent-ils à cette fête?
En France, la façon dont on fête Noël varie beaucoup d'une région à l'autre. La manière de nommer le père
Noël change aussi : père Chalande, Homme Noël, Bonhomme Noël, Barbassioné, père Janvier, saint Nicolas... Par
ailleurs, les Français apprécient les crèches et leurs décorations s’inspirent des traditions régionales. En Provence, à
Aubagne, on façonne des personnages en terre cuite, que l'on appelle "santons" (qui signifie « petit saints ») pour les
mettre dans les crèches. Cet artisanat provençal continue d’exister. Les cantiques de Noël ont également leur place
durant le temps des Fêtes. C'est d'ailleurs en Provence que l'on a inventé la chanson "Il est né, le divin Enfant".
Dans de nombreuses régions, c’était un moment pour se souvenir des disparus. Ainsi, en Alsace, on
nommait " fête de la souvenance " cette veillée du 24 décembre. En Bretagne, on priait pour les morts; dès que
commençait la veillée, on comptait dans le ciel neuf étoiles, correspondant aux neuf mois d'attente de la Vierge
avant la naissance du Christ. On disait aussi que La Vierge viendrait se réchauffer près de la bûche de Noël. En
Corse, on laissait pour eux les portes ouvertes toute de la nuit de la nourriture.
En Languedoc, c'était un demi-verre de vin, du pain, du sel et un couteau. Enfin, dans les Hautes-Alpes, on
buvait à la santé des absents. Parfois des légendes étonnantes se racontaient comme en Auvergne et en Limousin, où
l’on disait que les bœufs avaient, cette nuit-là, le don de parler et qu'ils cessaient de ruminer au douzième coup de
minuit de crainte de réveiller l'enfant Jésus.
Pour les dépenses, les Français y consacrent en moyenne 583 euros, on estime à 65 % les dépenses pour les
cadeaux, 22% pour la nourriture et 12% pour les loisirs. Les Français auraient une moyenne de 11,3 cadeaux
achetés à Noël, les Irlandais 18,5 et les Américains battent tous les records avec 22 cadeaux ! Les adultes reçoivent,
pour 50% d’entre eux, un CD ou DVD. Vous savez donc ce qui vous attend sous le sapin. D’ailleurs, 5,8 millions de
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sapins sont vendus avec une préférence pour le sapin naturel, le Nordmann, aux épines plus résistantes. Le chocolat
abonde dans les maisons avec 40 000 tonnes vendues, les autres produits les plus consommés restent les huîtres, le
saumon et le foie gras, sans oublier la traditionnelle bûche de Noël.

OBICEIURI DE IARNĂ

Ungureanu Anamaria, Clasa a XII-a
Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm. Vâlcea – jud. Vâlcea
Prof. coordonator: Negrea Tamara Roxana

Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, el este sărbătoarea când toţi se reunesc, părinţi,
copii, nepoţi îşi fac daruri, se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei, cu credinţa ca prin
cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un an mai bun şi mai bogat. La sate sunt păstrate mai bine
tradiţiile şi obiceiurile specifice acestei sărbători.
Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde, pe lângă colindele propriuzise - cântece de stea, vicleimul, pluguşorul, sorcova, jocuri cu măşti, teatrul popular, dansuri - şi o
seamă de datini, practici, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. Dintre
acestea, care exprimă înţelepciunea populară, realul sau fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre spirituale,
redau în continuare câteva specifice diferitelor zone ale ţării.
Pe 20 decembrie în calendarul ortodox se sărbătoreşte ziua Sfântului Ignat. În această zi, datina
rânduieşte să fie tăiat porcul de Crăciun. Cu o săptămână înainte de Crăciun, încep pregătirile pentru
colindat, culminând în cele două zile anterioare sărbătorii, când se pregătesc mâncărurile şi se
împodobesc interioarele locuinţelor: masa cu faţa brodată, feţe de perne ornamentate, pe pereţi se pun
ştergaruri şi blide ornamentate, crengi de brad, busuioc, beteală etc.
Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu
Steaua, cântând colinde de stea prin care vesteşte naşterea lui Iisus Hristos. "Vicliemul" sau "Irozii" este
datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui lisus Hristos, şiretenia lui Irod, care a poruncit
uciderea pruncilor, de a afla Pruncul şi adesea înfruntarea necredinţei, personificate printr-un copil sau
printr-un cioban.
Capra, Ţurca, Brezaia fac parte dintre datinile de Crăciun şi Anul Nou. Dimitrie Cantemir spune
în "Descrierea Moldovei" că "Ţurca este o joacă iscodită încă din vremurile bătrâne, din pricina ciudei şi
scârbei ce o aveau moldovenii împotriva turcilor". Cu ţurca, capra sau brezaia umblă tinerii începând de
la Ignat şi sfârşind cu zilele Crăciunului şi prin unele părţi în ziua de Sf. Vasile până seara.
Despre cei Trei Crai de la Răsărit sau Magii călători se spune că au venit să se închine lui lisus,
după unii din Arabia, iar dupa alţii din Persia. Tradiţia ne arată că ei se numesc: Melchior, Gaspard si
Balthazar.
În Ajunul Crăciunului, în unele părţi se umblă de către dascăli tineri bisericeşti cu icoana pe care
este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos. Intrând în casă, icoana este ţinută la piept de către dascălii care
cântă troparul Naşterii Mântuitorului. În Ajunul Anului Nou, feciorii care merg la colindat schimbă
porţile unor săteni care s-au certat în cursul anului, determinându-i astfel să vorbească şi să se împace.
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Crăciunul este sărbătoarea care ne aduce în suflete dragostea Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi
speranţa într-o viaţă mai bună trăită în spiritul creştinesc, departe de ură, răzbunare şi agitaţia lumii
contemporane.

BUCURIILE IERNII
Popia Ștefania, clasa a IX-a, Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
Coordonator: prof. Anton Ana Maria
Iarna este cel mai iubit anotimp, atât de către copiii cât și de adulți deoarece acest anotimp ne rezervă în
fiecare an multe surprize. Deși gerul este foarte aspru, iarna ne oferă un peisaj mirific:covorul moale și
pufos de zăpadă domină pământul care pare mort. Cerul este acoperit de nori grei și plumburii din care
cad fulgi de zăpadă care plutesc ca într-un dans cu dorința de a ajunge cât mai târziu pe pământul
înghețat. Vântul șuieră printre crengile cercelate ale copacilor, cu senzația că într-adevăr a venit iarna
mult așteptată de copii. Copiii bucuroși cu nasurile înroșite de ger și cu obrajii îmbujorați, calcă fără milă
covorul argintiu și moale de zăpadă îndreptându-se spre pârtie, trăgând după ei săniile grele. Unii dintre
ei se bulgăresc, alții fac oameni de zăpadă, alții se dau pe derdeluș, iar alții zburdă veseli cu săniuțile la
vale. Pe lîângă toate aceste frumuseți, iarna ne oferă și o ghirlandă de sărbători care încep cu Sfântul
Nicolae și se termină cu Boboteaza. În această perioadă casele sunt luminate de instalațiile multicolore și
împodobite cu ghirlande și cu brazi, drumurile răsună de cântecele colindătorilor. Toate gospodinele sunt
concentrate pe tema cu mâncărurile de sărbători, dar cu toate acestea, pentru noi Crăciunul nu este o
simplă sărbătoare în care primim și oferim cadouri, ne ospătăm cu bunătăți, ci este ziua în care S-a
născut Iisus Hristos. În acestă perioadă parcă toate visele ni se îndeplinesc: ne întâlnim cu familia,
primim și oferim cadouri, mergem cu colindul și mergem la Biserică să cântăm și să ascultăm colinde în
cinstea nașterii pruncului Iisus Hristos.
Pentru toate aceste minunății iubim așa de mult iarna.

LEGENDA STRĂMOȘESCULUI CRĂCIUN ROMÂNESC
Prof. Ing. Viorela Simedru
Colgiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
Prin tradiţie, Crăciunul este sărbătoarea sfârşitului de an patronată de Moş Ajun fratele
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geamăn al lui Moş Crăciun, unul dintre apostolii lui Iisus. De la Moş Ajun s-a răspândit obiceiul
colindului, iar cei care merg pe la casele gospodarilor, să le ureze acestora spor şi sănătate, sunt so lii
care vestesc creştinilor bucurii şi împliniri pentru aleasa sărbătoare a Naşterii Domnului.
Una dintre cele mai vechi legende, referitoare la naşterea lui Iisus, spune că Maica Domnului
a cerut găzduire lui Moş Ajun să nască în gospodăria sa. Fiind prea sărac să primească oaspeţi, Moş
Ajun a îndrumat-o pe Maica lui Iisus să meargă la Moş Crăciun, fratele lui mai înstărit. Se
povesteşte că Fecioara Maria a urmat sfatul lui Moş Ajun şi s-a dus să nască în casa lui Moş
Crăciun. Crăciunoaia, care ştia că soţul ei nu-i iubeşte pe creştini, a adăpostit-o pe ascuns în grajdul
casei şi i-a moşit pruncul. Când a aflat, Crăciun şi-a pedepsit soţia, tăindu-i mânile. Atunci, Fecioara
Maria a înfăptuit un miracol şi i-a lipit mâinile la loc. Crăciun şi-a recunoscut greşeala şi s-a bucurat
când a văzut ce minune a făcut Maica Domnului ajutând-o pe soţia lui să nu rămână infirmă. Atunci,
Crăciun a hotărât să sărbătorească fericitul eveniment: el a aprins un rug din lemne şi membrii
familiei lui s-au prins în horă. Dupa acest eveniment, Crăciun cel dur şi neînduplecat a devenit un
om blând şi generos, dăruindu-i Maicii Domnului diferite produse preparate în gospodăria lui. În
final, legenda spune că Moş Crăciun s-a convertit la creştinism, iar Maica Domnului i-a încredinţat
o misiune pe care s-o îndeplinească an de an, în ziua de 25 decembrie, iar aceasta zi să-i poarte
numele.
La marele Praznic al Crăciunului, cele mai frumoase tradiţii sunt legate de viaţa de familie.
Toate îşi aduna seva din miturile străvechi sau din cele creştine, din rodul rugăciunilor adresate
Maicii Domnului şi Fiului ei, Iisus Hristos.
Tradiţiile legate de sănătatea copiilor se practică cu sfinţenie în Ajunul Crăciunului în multe
judeţe ale ţării. Atunci, pe langă alte bunatăţi, copiilor li se dă să manance la masă, seminţe de
dovleac, pentru ca ei să fie sănătoşi.
Un alt obicei, practicat cu sfinţenie în seara de Ajun, se referă la ungerea pâinilor cu
,,muruială”, o pastă preparată din făină de grâu şi aghiazmă. Ritualul se face pentru ca pâinile să se
pastreze proaspete şi gustoase, iar cu muruiala care a rămas gospodarii trebuie să unga pomii pentru
ca în anul urmator, rodul lor să fie şi mai bogat.
Dumnezeu a orânduit sărbatoarea Crăciunului, pentru ca omul să deguste roadele pământului. Pe
lângă acestea, preparatele de porc împodobesc masa de sărbatoare, iar cine nu taie un porc gras, este
bine să pregatească pentru masa festivă din Ajunul Crăciunului, supă şi friptură preparate dintr -o
găină grasă, sacrificată special pentru acest eveniment religios.
Tot în Ajunul Crăciunului, în multe zone din ţară, pentru ca pomii să rodească şi mai mult,
gospodarii leagă câte un snop de paie în jurul tulpinii lor.
În familiile care respectă cultul morţilor, în noaptea de Crăciun se împlineşte o tradiţie: se
pun pe masă un pahar cu apă şi un colac, pentru ca cei răposaţi care vin la casele lor, în noaptea
magică de Crăciun, când se deschid cerurile, să se bucure că n-au fost uitaţi.
Şi apicultorii respectă cu sfinţenie o datină: în Ajunul Crăciunului, ei nu înstrainează nici un
obiect din casă, pentru ca albinele să nu părăsească stupii în timpul roitului şi să fie plini de miere.
Începând cu Ajunul Crăciunului, creştinii cred că urmatoarele patru zile corespund celor
patru anotimpuri: de exemplu, ziua de 24 decembrie este simbolul primăverii, a doua zi reprezintă
vara, 26 decembrie simbolizează toamna, iar ziua de 27 decembrie anticipeaza cum va fi vremea în
iarna ce urmează.
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În multe localităţi din Banat, din Ajunul Crăciunului, focul din vatra gospodăriei nu se stinge
până în ziua praznicului, pentru ca anul ce vine să fie spornic din toate punctele de vedere şi să
aducă acelei familii multe bucurii.
Momentul sacrificării porcului de Crăciun, Ignatul porcilor, este o dovadă a modului în care
o practică păgâna a ajuns să fie asociată cu o sărbatoare creştină.
În religia vechilor daci, porcul era sacrificat ca un simbol al divinităţii întunericului care
slăvea Soarele în cea mai scurtă zi a anului, Solstiţiul de iarnă. Pentru a veni în ajutorul Soarelui,
oamenii sacrificau porci, şi-l hrăneau pentru a se întari, cu carne. Dupa aceea ziua începea să
crească şi Crăciunul devenea o sărbatoare a luminii şi a vieţii (poate de aceea Iisus a fost vestit
Magilor de o stea).
În zilele noastre, tăierea porcului este un prilej de reunire a familiei deoarece participă de
obicei toţi membrii ei, fiecăruia putându-i-se da ceva util de făcut. Bărbaţii se ocupa cu treaba cea
mai “urâtă”, dar şi cea mai plină de simboluri, care implică înjunghiatul propriu -zis şi pârlitul
porcului cu paie stranse de peste an. Se obişnuieşte ca, după ce este gata de pârlit, să se puna o
pătură pe porc şi să se suie pe el cei mici şi să se veselească, pentru ca porcul să fie mancat cu pofta.
Tot atunci se ia băşica porcului şi se pun graunţe în ea, după care se pune la uscat. Se zice că dupa
câtă gălăgie face băşica, atâta bucurie şi veselie va fi în casă. Femeia de obicei se ocupa de
împărţirea cărnii pe categorii, dupa ce bărbatul face semnul crucii din cuţit pe fruntea animalului,
zice “Doamne ajută să-l mâncăm sănatoşi” şi termina de tranşat porcul. Se alege carnea pentru
cârnaţi, tobă, caltaboşi, jumări, piftie şi pentru pomana porcului. Toţi trebuie să se veselească şi să
cinstească cu vin în jurul porcului că să fie mâncat cu plăcere până la ultima bucată.
În Ajunul Crăciunului se împodobeşte bradul. În aceasta zi, se împodobeşte bradul cu
dulciuri; sub brad se pun daruri pentru Moş Crăciun: un colac, un cârnat şi o sticla de tuică, iar
pentru calul Moşului se pun graunţe şi fân. Împodobirea bradului este un obicei întâlnit în toata
lumea creştină. Tradiţia spune că bomboanele cu care împodobim bradul trebuie să fie dulci pentru
ca viaţa membrilor familiei să fie dulce şi armonioasă până la Crăciunul urmator.
Colindul începe în seara de 23 spre 24 decembrie şi se continua până seara târziu. Seara,
copiii merg cu colindul la rude, la prieteni şi la vecini. Cele mai îndrăgite colinde: ,, Moș Crăciun”,
,,Bună dimineaţa la Moş Ajun”, răsună în noaptea sfântă în toată țara.
Tradiţia spune că, fiecare colind este un ritual care atrage sporul în casa gazdei care primeşte
colindătorii, alungă boala şi demonii, aducând noroc şi pentru copii gospodarului. Din ziua de
Crăciun şi până la Bobotează, copiii merg cu Steaua, o datină străveche întâlnită la toţi creşti nii.
Cântările religioase care vestesc Naşterea Domnului Iisus Hristos, precum :”Steaua sus răsare”,
,,Trei crai de la răsărit”, “În oraşul Vitleem”sunt primite cu multă bucurie de gospodari deoarece
tradiţia spune că, aceste cântece religioase aduc bucurii şi linişte sufletească în casele unde poposesc
colindatorii cu ,, Steaua”.
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IARNA

de ILIE MARIAN FLORIN
Liceul Teoretic ˮ Radu Vlădescuˮ Pătârlagele, jud. Buzău
Clasa I, prof. înv. primar Codescu Elena Nela
Iarnă, bine ai venit
Și pe noi ne-ai veselit.
Toți copiii se adună-n stradă
Și adună bulgări de zăpadă.
Pe ghețuș e mare veselie
Toți copiii de acum se știe
Sunt pe deal la săniuș
Și se dau pe derdeluș.
Ajunul Crăciunului
Braşoveanu Iulia, Clasa a III-a A
Liceul Teoretic, Filipeştii de Pădure, Prahova
Înv. Bumbăcea Cristina
Eu fac bulgări mulţi şi mari
Când arunc,să fie tari.
Îmi place la săniuş
Şi să merg pe derdeluş.
În casă este cald
Iar eu stau lângă brad
El are luminiţe mii
Şi ghirlande argintii.
Eu sunt fericită foc
Nu mă plictisesc deloc.
Mai e puţin şi vine Moşul
Cu sacul lui cel roşu.
Am fost şi la colindat
Mulţi covrigi am adunat.
Am primit şi multe mere
Să fac plăcintă cu ele.
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IARNA
Buzatu Raluca, Clasa a III-a A
Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure Judeţul Prahova
Înv. Bumbăcea Cristina
Afară ninge cu fulgi mari
Copiii fac bulgări tari
Apoi merg la săniuş
Şi se daubpe derdeluş.
În casă este cald
Noi împodobim un brad
Cu steluţe mii
Şi globuri argintii.
În sobă este foc
Nu ne este frig deloc.
Va veni şi Moşul
Îmbrăcat în roşu.
Am fost şi la colindat
Apoi ne-am mai şi jucat.
Am mâncat şi cozonac
Cu multă nucă şi mac.
VIS DE CRĂCIUN

Trifan Florin, Clasa a III-a A
Liceul TeoreticFilipeştii de Pădure Prahova
Înv. Bumbăcea Cristina
Chiar de te-ai făcut mai mare
În visele tale ai credinţă mare.
Cu gândul la săniuş,
Veselia de pe derdeluş.
Lângă sobă este cald,
Colinde cântăm cu drag.
Afară fulgi de nea,mii
Zburdă-n aer argintii.
Cu toţii stăm lângă foc,
Somn nu ne este deloc.
Cu drag îl aşteptăm pe Moşul
Cu al lui costum roşu.
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COPII ORFANI, AI NIMĂNUI...

Cazacu Stefania, Clasa a IX-a C
Liceul Tehnologic MIHAI EMINESCU Dumbrăveni, judeţul Suceava
Îndrumător: Prof. Pintilii Niculina
Se lasă seara peste sat…
Opreşte-te puţin în prag,
Gândeşte-te, copile drag!
Sunt mulţi ce încă n-au un pat…
A lor somn, din dulce, devine amar,
Şi orişiunde ei s-ar duce
Viaţa lor e parte dintr-un coşmar.
Greu, dureros, ei duc a lor cruce.
Patul lor este pământul,
Iarba e aşezământul,
Cerul e acoperişul,
Cel mai bun prieten, vântul.
Fără fraţi, fără părinţi
Hoinăresc în lumea-ntreagă
De mulţi, cu ură sunt priviţi
Fără-a căuta să-i înţeleagă.
N-au o casă, n-au mâncare,
Doar cerşesc la fiecare,
Iar tu poţi a-i bucura,
Mila ta a le-arăta!
O mâna să le-ntinzi
Sprijin în viaţa grea,
Când vezi că-s suferinzi
Arată-le iubirea ta.
Cu haina ce nu-ţi vine
Tu poti să faci un bine
Dă-o în dar, fii Moş Crăciun
Arată lumii că eşti bun.
Nu ezita să-ntinzi o mână,
Chiar dacă uneori e prea puţin…
Un zâmbet de oferi, şi-o vorbă bună,
Devine muntele urcuş mai lin!
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VIS DE IARNĂ
Luculescu Liviu, Clasa a IX-a C
Liceul Tehnologic MIHAI EMINESCU Dumbrăveni, judeţul Suceava
Îndrumător: Prof. Pintilii Niculina
Ce frumos ninge în zare
Pe străduţa mea!
Pe geam s-a format o floare
Din fulgi mari de nea.
Viscolul ne-a fugărit
Lângă sobă-n casă
Iar afară s-a pornit
O ninsoare deasă.
Satul s-a împotmolit
Sub neaua pufoasă,
Iară eu am adormit
Lângă sobă-n casă.
M-am trezit într-un loc magic…
Văd doi elfi…un spiriduş,
Iar pe-un tron gigantic
Moş Crăciun zâmbea ghiduş.
Am plecat cu el, cu sania zburând,
Ducând daruri celor mici,
Iar dac-am găsit copii dormind
Le-am pus în brad mulţi licurici.

TABLOU DE SĂRBĂTOARE

Vereştiuc Bianca, Clasa a IX-a C
Liceul Tehnologic MIHAI EMINESCU Dumbrăveni, judeţul Suceava
Îndrumător: Prof. Pintilii Niculina
Astăzi ziua-ntreagă
A tot nins, şi-a nins
Parcă mai aproape
Casele s-au strâns.
Dealul singuratic,
Deşteptat de ger
Numără în şoapte
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Stelele din cer.
A-ngheţat de-acum
Lacul cel verzui,
Luna patinează
Pe oglinda lui.
Iară pomii poartă
Albul iernii strai.
Şi visează dulce
Florile de mai…
Brr! Ce frig!... Geru-i stăpân
Pe pământul amorţit...
Cu-n covrig în coadă
Bietul câine-a adormit.
Dar ograda prinde viaţă,
Urători, cu mic cu mare,
Rând, pe rând, vin la fereastră
Şi pocnesc din bice tare.
Gazda-i bună şi-i aşteaptă
Cu-n colac, pentru urare,
Şi-un cofănel de vin viert
Să se spele cele rele.

A VENIT CRĂCIUNUL
ELEV: MODOI IZABELA
CLASA V B, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G. D. TEUTSCH” AGNITA
AGNITA, JUD. SIBIU
CADRU DIDACTIC COORDONATOR: CREŢU IOAN

A venit Crăciunul,
Toți sunt fericiṭi.
A venit Crăciunul,
La copii cuminți.

A venit Crăciunul,
Brazi-s ȋmpodobiṭi.
A venit Crăciunul,
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Toṭi sunt liniṣtiți.
A venit Crăciunul,
Să ne bucurăm.
A venit Crăciunul,
Hai să colindăm.

AŞTEPTATUL MOŞ CRĂCIUN

Nedelcu Ioana., Clasa a V- a E
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu
Localitatea Mioveni, județul Argeș
Profesor coordonator: Drăghici Simona- Narcisa

Când copiii îl așteaptă,
Moș Crăciun vine îndată.
El vine la noi în zbor,
Cu cei șase renișori.
Vine cu sacoșa plină
De belșug și de lumină,
Când suntem la cină,
Sărbătorind Nașterea Divină!
Lângă brad ne adunăm
Şi cadouri căutăm.
Iar atunci când ne culcăm,
Pe Moș Crăciun îl visăm!

Bradul de Crăciun
Nume şi prenume elev: Gorun Oana, Clasa a V-a
Şcoala Gimnazială sat Bode, Loc. Bărbătești, Jud. Vâlcea
Prof. Coord. Mentea Mirela
Sub bradu-mpodobit
Noi astăzi am venit
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Şi alteptăm cu drag
Pe Moşul drag şi bun
Pe bunul Moş Crăciun
Bradule împodobit,
Azi pe noi toţi ne-ai vrăjit,
Strălucirea ta o admirăm,
De cadouri noi ne bucurăm.

Bradule verde din munte
Încărcat cu globuri multe
Şi beteală argintie,
Tu ne-aduci doar bucurie!
Bradule eşti minunat
De copii înconjurat.
Şi sub ramul tău stufos
Creştinii cântă frumos
„Astăzi s-a născut Hristos”
DE ANUL NOU
Cocoroadă Ioana, Clasa a V-a
Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale
Comuna Crângurile,Judeţul Dâmboviţa
Profesor Ene Doina
În fiecare an, cu familia, aştept,
Având o mare bucurie-n piept,
Mereu, când se schimbă anul,
Să ne dorim fericire, cu carul.
Alături, bradul mare, de seamă,
Gătit cu bombonele şi beteală,
Clopoţei, ce-n noapte lin sună,
În bătaia vântului rece, deiarnă.
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DE CRĂCIUN
ELEV: DRĂGUCIAN ANA-MARIA
CLASA VI B, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G. D. TEUTSCH” AGNITA
AGNITA, JUD. SIBIU
CADRU DIDACTIC COORDONATOR: CREŢU IOAN
A venit Crăciunul,
Dar fără zăpadă.
Nu mai sunt troiene,
La noi ȋn ogradă.
Ĩnsă sus ȋn cer,
Dar ṣi pe pământ,
Se aude lin,
Colindul cel sfânt.
Turte, luminițe,
Brazi ȋmpodobiți,
Hai veniți cu toṭii,
Să fim fericiṭi.

ESTE IARNĂ
Gyorits Miriana, clasa a V-a, Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș, Timișoara, Timiș, prof.
Stoian Adriana

Hai afară la zăpadă,
Hai un om să construim,
S-așteptăm Moșul să vină,
Cuminți de Crăciun să fim!

Pe săniuțe-n zbor să pornim,
Bradul apoi să împodobim,
Cu familia să ne distrăm
Și cu bucurie să cântăm.
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Prin sat spre seară să plecăm
Și pe la case noi să colindăm,

Iarna friguroasă
Pup Larisa, Clasa a V-a A
Școala Gimnazială nr. 1 Roșia, jud. Bihor
Prof. coord. Cosmina Lungu
Afară e frig și ninge-ncet.
În casă bradul e împodobit,
Pe cer stelele strălucesc,
Nașterea lui Hristos o vestesc.
Copiii umblă din casă-n casă,
Colindul ei îl pornesc.
În casele oamenilor e multă pace,
Și-n inimi e numai bucurie.
GERUL
Î

Numele și prenumele elevului: LESNIC PATRIK, Clasa: a V-a B
Școala: Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Baia Mare, jud. Maramureș
Cadru didactic coordonator: prof. POP ANA MIHAELA

Se-ntrevede gonind dinspre munți
Un văl alb de ceață și promoroacă,
E gerul aspru venind către cei mulți,
Să-i prindă-n a lui neagră vrajă.
Cu-n vuiet groaznic s-a instalat
Prin toate ungherele-ascunse,
Și ne-a găsit pe cei ce-am încercat,
Să ne ascundem printre vise.
Speriați de-a lui grabnică sosire,
Am uitat să îi vorbim,
Că nu ne-a dat nimeni de știre,
Dar noi cu drag îl și primim.
Deși e rău și tot ce întâlnește îngheață,
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Noi, cei mici, chiar îl iubim,
Că transformă totul într-un vast loc de joacă,
Și-așa ziua-ntreagă ne zbenguim.

Nori de plus

Elev: Mihai Laura
Clasa a V-a, Școala Gimnazială Cislău, Jud. Buzău
Profesor coordonator: Moldoveanu Aurelia

Ninge-n satul înghețat
Cu fulgi mari, ochioși
Fum din horn s-a ridicat
Peste nori pufoși.
Despre pruncul sfânt
Mama ne vorbește:
Cu glas tremurat
Ea ne povestește.
Că e prunc duios
Nascut la zi mare
Aducând cu dânsul
Slavă și mirare.

IARNA A SOSIT

Numele și prenumele elevului: POCSI GESSICA, Clasa: a V-a B
Școala: Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Baia Mare, jud. Maramureș
Cadru didactic coordonator: prof. POP ANA MIHAELA

Cu fulgi ușori de catifea
Ninsoarea a venit,
Un vuiet din natură s-a auzit
Și toți parc-am amuțit.
Dar ce se vede-n depărtare?
Un val întins de nea,
Câțiva copii și-o sanie săritoare,
Care alerga și tot zâmbea.
Și vântul s-a oprit din zbor,
Văzând atâta veselie,
Și l-a cuprins un mare dor
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De-a sa copilărie.
O mare albă-i peste tot
Și noi-notăm prin ale sale valuri,
Copii, bunici veniți după nepoți,
Sa îi ducă pe-ale lor meleaguri.

Fulgi de gheață

Elev: Mazîlu Andreea
Clasa a V-a, Școala Gimnazială Cislău, Jud. Buzău
Profesor coordonator: Olteanu Loredana
Crăciunul e minune,
Așa a fost și ieri
Așa va fi și mâine
Miracol peste seri,
Lumini de pretutindeni apar pe cer duios
Se nasc, se-aprind se joacă
Și cântă de Hristos!

BRADUL MEU
Manea Vlad, clasa a V-a, Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș, Timișoara, Timiș, prof.
Stoian Adriana

Bradul meu e-mpodobit
Cu beteală ca de nea
Și pe crenguța din vârf
Mama pune-acum o stea.

Sora-i prinde clopoței
Și din mătase, albe flori.
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De departe se aud cântând
Cetele de colindători.

Tata a venit cu greu
De afară, din ninsoare,
Așteptăm să vină Moșul,
Nu ne ducem la culcare!
DE CRĂCIUN
Moldovan Ana – Maria, clasa a V-a, Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș, Timișoara,
Timiș, prof. Stoian Adriana

În seara rece de Ajun
A sfântului nostru Crăciun
Bradul frumos împodobim
Și cu familia sărbătorim.
Tot anul acest-am fost buni
Cu gândul doar la Moș Crăciun,
Căruia în secret i-am pregătit
O surpriză, să fie uimit:
Lapte cald și biscuți
De la doi copii cuminți.
-Bună seara, dragi copilași,
V-am adus cadouri multe,
Atât la copilul poznaș,
Cât și la cel foarte cuminte!
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IARNA

Vatamanu Daniel, , Clasa a V-a C
Liceul Tehnologic MIHAI EMINESCU Dumbrăveni, judeţul Suceava
Îndrumător: Prof. Pintilii Niculina

Doamna iarnă a sosit,
Florile s-au vestejit,
Soarele s-a prăpădit
Şi ninsoarea a pornit.

Fulgii cad uşor, uşor,
Şi se-aşterne un covor
Minunat, strălucitor,
Mantie peste ogor.

IARNA DE SĂRBĂTORI

Numele și prenumele elevului: PUȘCAȘ DANIEL, Clasa: a V-a B
Școala: Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Baia Mare, jud. Maramureș
Cadru didactic coordonator: prof. POP ANA MIHAELA

Iarna-i un nor voios și cam pufos,
Și de se joacă cu noi, rămâne friguros,
Pornim spre porți cu toții, colindul să-l cântăm,
Iar focul de prin case ne-ndeamnă să visăm.
Cu sania măiastră, noi, repede pornim,
Magia Crăciunului tuturor să o vestim,
Năsuțul ne-ngheață, dar totul e frumos,
Iar renul ne privește cu un surâs duios.
Ajuns rapid în casă, nerăbdător alerg,
La bradul cu multe daruri, ca să le aleg
Pe cele amintite în scrisoarea către Moș Crăciun,
Cu veșnica promisiune că o să fiu mai bun.
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IARNA LUI MOȘ CRĂCIUN

Numele și prenumele elevului: ROMAN KARINA, Clasa: a V-a B
Școala: Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Baia Mare, jud. Maramureș
Cadru didactic coordonator: prof. POP ANA MIHAELA

Iarna, ca de fiecare dată,
Îl aduce pe Moș Crăciun,
Încărcat cu daruri multe,
Primite în ziua de Ajun.
Iarna ne este vestită
De primul fulguleț de nea,
Ce se zbură-ntr-a sa mișcare rotită
De vântul ce-l spulbera.
Toți dorim la săniuș,
Și alergăm cu mult zor,
Să luăm câte-un fular, mănuși,
Să pornim cu sania-n zbor.
Și când seara-ncet se lasă
Peste dealuri, peste sat,
Noi cu toții fugim la vatră,
Nici vorbă de-nvățat!

LUI MOŞ NICOLAE
Tan Eliza, Clasa a V-a
Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Comuna Crângurile, Judeţul Dâmboviţa
Profesor Ene Doina
Dragul meu, Moş Nicolae,
Acum, ţi-aş cere o favoare.
Te rog, fii bun şi nu ne uita,
Niciodată-n lunga viaţă a ta.
Jucării, dulciuri dar şi fructe,
Copiilor, să le-aduci multe.
Te aşteptăm, cu nerăbdare,
Noaptea, până-n sărbătoare.
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DE CRĂCIUN
Tudorache Alexandra, Clasa a V-a
Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Structura Băduleşti, Comuna Crângurile, Judeţul Dâmboviţa
Profesor Ene Doina
De Crăciunul cel sfânt,
Cu toţii stăm la masă,
Ciocnind câte un pahar
Şi ascultând o povaţă.
Bunica -i iar la vatră,
Privindu-ne cu drag,
Aşteptând să-i vină
Şi alţi nepoţi în prag.
Pisica mea, Miunica,
Pe lângă noi se-alintă,
Torcând pe lângă mese
Sau ascultând o poveste
IARNA

Numele și prenumele elevului: VOCIU SORINA, Clasa: a V-a B
Școala: Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Baia Mare, jud. Maramureș
Cadru didactic coordonator: prof. POP ANA MIHAELA

Vine iarna! Din ce eră?
Gerul chiar s-a instalat,
Niciun glas în atmosferă,
Niciun zumzet n-a rămas.
Renii Moșului aleargă,
Printre nori, prin munți, pe șes,
Doar o boare îl trădează
Și nu știm pe cine a ales.
Acum fulgii zboară-ncet,
De prin norii încărcați,
Într-un dans de menuet,
Cu prinți, doamne, împărați.
Și cu-o aripă protectoare,
Vălul de omăt a ajuns,
Să-nvelească-ntreg pământul,
Totu-i parc-un alb apus.
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DRAGĂ MOŞ CRĂCIUN
Brică Cătălina, Clasa a VI-a
Şcoala Gimnazială Morteni, Comuna Morteni, Judeţul Dâmboviţa
Profesor Ene Doina

Dragă Moş Crăciun, când vii iar,
Mi-aş dori mult, să le aduci în dar,
Celor apropiaţi şi care-s dragi mie,
Multă sănătate, succes şi fericire.
Eu nu-ţi cer prea multe, dar sigur,
În anul viitor, doresc să mă bucur,
De zăpada de afară, împreună cu ei,
Cu fraţii, prietenii şi colegii mei.
Mă bucur mereu, că sunt cu părinţii,
Simt că nu o să mai plec de lângă ei.
O să rămân, să-i ajut, în toată vremea,
Asta este cea mai mare dorinţă a mea.

BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
Pîrvu Georgiana- Mihaela. Clasa a VI- a B
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu
Localitatea Mioveni, județul Argeș
Profesor coordonator: Drăghici Simona- Narcisa

Iarna înseamnă fericire,
Dacă îi presari iubire,
Iar familia este cu tine
Şi se termină cu bine.
La ospăț ne adunăm
Şi toți ne bucurăm.
Luminăm Sfânta masă
Şi cu ea întreaga casă.
Când cadouri dăruim,
Fericire- mpărtășim.
Seara împreună stăm
Şi colinde- n cor cântăm.
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Când copiii ies pe-afară,
Văd că ninge până- n gară!
Ei se dau cu săniuța
Şi se-ntorc fuga, fuguța!

BUCURII DE IARNĂ

Nicolae Mădălina Maria, clasa a VI-a
Liceul de Arte Margareta Sterian
Prof. îndrumător Vlad Rodica
Toți copiii aşteptăm,
Venirea lui Moş Crăciun,
Cu toţii ne bucurăm
Din seara de Moş Ajun.
De suntem copii cuminţi,
Moşu-mplinește dorinți
Şi primim tot ce dorim,
Sub brăduţ daruri găsim.
Fericiți, cu mic, cu mare,
Pruncului dăm închinare,
Că venirea lui pe lume
Ne aduce mântuire.

DE CRĂCIUN
ELEV: DRĂGUCIAN ANA-MARIA
CLASA VI B, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G. D. TEUTSCH” AGNITA
AGNITA, JUD. SIBIU
CADRU DIDACTIC COORDONATOR: CREŢU IOAN
A venit Crăciunul,
Dar fără zăpadă.
Nu mai sunt troiene,
La noi ȋn ogradă.
184

Ĩnsă sus ȋn cer,
Dar ṣi pe pământ,
Se aude lin,
Colindul cel sfânt.
Turte, luminițe,
Brazi ȋmpodobiți,
Hai veniți cu toṭii,
Să fim fericiṭi.

IARNA
ELEV: OANCEA PAUL
CLASA VI B, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G. D. TEUTSCH” AGNITA
AGNITA, JUD. SIBIU
CADRU DIDACTIC COORDONATOR: ROBU-ZAMFIR FLORIN DUMITRU
E iarnă iar ȋn calendar,
Ĩn calendar ṣi-n buzunar.
Nimic nu este cum a fost,
Nimica nu mai are rost.
E iarnă, timpul pare oprit,
Și totul pare azi sfârṣit.
Copiii nu vin ca altădată,
Să cânte-n cete pe la poartă.
Iar moṣul cel cu barbă albă,
Ĩṣi uită parcă să apară.
E iarnă, totu-i adormit,
Și timpul parcă s-a oprit!

Lumina sfântă
Bereschi Andrei, clasa a VI-a B, CSEI Nr.2 Bistrița,
profesor coordonator Viorica Greab
În noaptea preasfințiță,
Lumina lin coboară
Și îngerii din ceruri,
Pământul-l înconjoară.
Din trâmbițe-aurite,
Un cântec drag răsună,
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Vestind minunea Sfântă
A lumii Mântuire.
A Cerului portițe,
Deodată s-au deschis,
Curgând lumina clară
Ușor, ca într-un vis.
Iisus se naște astăzi,
În râuri de lumină,
E-a Domnului putere,
Venită din inimă.

Sărbătoarea Sfântă
Moldovan Larisa, clasa a VI-a B, CSEI Nr.2 Bistrița,
profesor coordonator Viorica Greab

Din Cerurile înalte,
Iisus a coborât
Aducând cu el lumina,
Domnului preaiubit!
În sufletele noastre,
Vestit-a Mântuirea,
Peste a lumii amorțire
Presărând iubirea.
O albă sărbătoare
De pace și lumină,
Cuprins-a omenirea,
În veci fie slăvit!

MOŞ CRĂCIUN

MATEIU ANDRADA, clasa a-VI-a
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC D. HURMUZESCU DEVA
Judeţul Hunedoara, profesor Şuşcu Anca Maria

La casa de om sărac,
N-a rămas făină-n sac,
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Nici măcar de-un cozonac.
Toţi îmi spun că tu eşti bun,
Şi vii seara în ajun,
Când colindele răsun.
Hai te rog şi pe la noi,
Că suntem micuţi şi goi,
Şi ne adă haine noi.
Hai şi-anină tu dureri
Care zac în încăperi,
De atâtea ierni şi veri
MIRACOLUL CRĂCIUNULUI

Spiridon Valentin, Clasa a VI- a B
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu
Localitatea Mioveni, județul Argeș
Profesor coordonator: Drăghici Simona- Narcisa

Aseară, punându- mă la somn, ușor,
Am pășit pe tărâmul viselor.
Fiindcă era seara de Ajun,
Acolo l-am văzut pe Moș Crăciun!
M-a salutat și mi-aspus
Că daruri sub brad mi-a pus.
Moșul era prea ocupat
Că mult mai avea de colindat!
Ușor pe sanie s-a urcat
Şi spre stele a zburat.
Crăciunul mai are ceva special:
Să stai cu familia e ideal!
Din vis eu m-am trezit,
Bucuros din pat am sărit!
Cu familia la masă am stat,
Ziua Sfântă frumos s-a terminat!
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Noapte sfântă
Numeleși prenume elev: Vasilescu, Clasa: a-VI-a
Şcoala Gimnazială Bărbăteşti, Localitatea: Bărbăteşti, jud. Vâlcea
Profesor îndrumător: Mentea Mirela

Afară-i noapte şi e frig
La porţile caselor bate
Iosif, Maria aşteptând
Pe pruncul Iisus ca să-l nască
Dar nici o poartă nu-i deschide
Decât un grajd cu vite blânde.
Aici, în ieslea cu fân plină,
Iisus vine pe astă lume
Şi sus pe cer o stea zăriră
Iar magii plini de bucurie
Cu aur, smirnă şi tămâie,
După ea se călăuziră.
La uşa grajdului ajunşi
Văzându-l pe Iisus născut
Îi deteră tot ce avură
La drum din nou ei iar porniră.
Lumii întregi ei vor vesti
Că asta este-o noapte sfântă
Şi de-acum o vom sărbătorii
Cât viaţă pe pământ va fii.

ÎN NOAPTEA DE AJUN

Puşcaşu Andrei, Clasa a VI-a
Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Comuna Crângurile, Judeţul Dâmboviţa
Profesor Ene Doina

Eu, iar, în noaptea magică de Ajun,
Îl aştept, cu drag, pe Moş Crăciun.
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Lângă bradul-mi, frumos mpodobit,
Cu cadouri, acesta, mereu a venit.
Multe acadele, jucării şi maşinuţe,
Unele mai mari, altele, vai, micuţe,
De toate acestea, eu m-am bucurat,
Când au devenit ale mele, de îndat’.

FULGI DE NEA DE CRĂCIUN

Radu Georgiana, Clasa a VI-a
Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Structura Băduleşti, Comuna Crângurile, Judeţul Dâmboviţa
Profesor Alexiu Marius

Fulgi de nea, uşor coboară, în vârtejuri,
Sania Moşului aleargă iar, prin ceruri,
Fiind trasă de reni cu coarne argintii,
Toţi îmbrăcaţi în veşmânt, de serbători.
Toate luminiţele stau demult aprinse,
Fulgi de nea dansează iar, în rotocoale.
La fiecare casă bradul împodobit, stând,
Copiii aşteaptă vizita Moşului, visând.

COLINDĂTORUL

RAŢIU DENISA, clasa a-VI-a
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC D. HURMUZESCU DEVA
Judeţul Hunedoara, profesor Şuşcu Anca Maria

Ne-aţi poftit acum în casă
Şi ne-aţi pus cu voi la masă
Bucuria o-mpărtăşim
Şi pe Domnul îl cinstim.
Se cuvine de Crăciun
Tot omul să fie bun,
Cu toţii să ne-adunăm
Să mergem să ne-nchinăm
Lui Hristos astăzi născut
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Într-o iesle-n aşternut.
Că acest pruncuţ frumos
A venit spre-al nost’ folos,
Lăudând pe Maica cea bună
Hai să cântăm împreună
Să urăm să colindăm
Cu toţi să ne bucurăm.
Sărbătoare
Nume şi prenume elev: Bacin Alexandr, Clasa a VI-a
Şcoala Gimnazială, sat Bodești
Localitatea Bărbăteşti, Jud. Vâlcea
Prof. Coord. Mentea Mirela
Ninge. Este Sărbătaore.
Aşteptăm cu nerăbdare
Să apară Moş Crăciun
Care duce-n lumea toată
Vestea cea mai minunată.
Că s-a născut pruncul Sfânt
Mântuire pe pământ.
A dat Domnul ca Maria
Terminând călătoria
Să-nfăptiuască magia
Şi să nască-un prinţ frumos
Pe pruncul Isus Hristos
Stelele aprind lumini
Moşul merge prin vecini:
Să vestească-n lumea toată
Că “Regele-o să mântuiască
Prin crez ceata omenească”

CRĂIASA IARNĂ

SAV ROXANA, clasa a-VI-a
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC D. HURMUZESCU DEVA
Judeţul Hunedoara, profesor Şuşcu Anca Maria

Dorinţa vi s-a-mplinit !
Iarna sunt şi am venit
Cu steluţe-n frunte,
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Zăpadă am cernit
Sus în vârf de munte.
Florile le-am învelit
Cu albă plăpumioară,
Gerul rece a sosit,
Ce plăcut e-afară !
Iată-mă, sunt zâna albă,
Port o mantie de nea,
Și la case am pus salbă
Atârnând ţurţuri de stea.
Strada am pavat-o moale
Cu strălucitor covor,
Am pus fesuri tuturor,
Chiar şi gardurilor goale.

MOŞ NICOLAE

Tudorache Ionela, Clasa a VI-a
Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Structura Băduleşti, Comuna Crângurile, Judeţul Dâmboviţa
Profesor Ilie Ion
Eu de la acest Moş îmi doresc,
Un cadou pe care să-l îndrăgesc.
Un urs mare, moale şi frumos,
Pe care, să-l joc şi să-l smotocesc.
Vreau ca şi în anii care vor veni,
Să aduci daruri mii şi mii copiilor,
Iar, când primeşti scrisoarea mea,
Să o citeşti şi să ţii cont de ea.
Să trăieşti sănătos şi peste ani,
Şi să te-ntorci mereu la mine,
Să mă simt din nou copil,
Atunci când nu îmi va fi bine.

MIRACOLUL CRĂCIUNULUI

Spiridon Valentin, Clasa a VI- a B
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu
Localitatea Mioveni, județul Argeș
Profesor coordonator: Drăghici Simona- Narcisa
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Aseară, punându- mă la somn, ușor,
Am pășit pe tărâmul viselor.
Fiindcă era seara de Ajun,
Acolo l-am văzut pe Moș Crăciun!
M-a salutat și mi-aspus
Că daruri sub brad mi-a pus.
Moșul era prea ocupat
Că mult mai avea de colindat!
Ușor pe sanie s-a urcat
Şi spre stele a zburat.
Crăciunul mai are ceva special:
Să stai cu familia e ideal!
Din vis eu m-am trezit,
Bucuros din pat am sărit!
Cu familia la masă am stat,
Ziua Sfântă frumos s-a terminat!

Noapte sfântă
Numeleși prenume elev: Vasilescu Andreea, Clasa: a-VI-a
Şcoala Gimnazială Bărbăteşti, Localitatea: Bărbăteşti, jud. Vâlcea
Profesor îndrumător: Mentea Mirela

Afară-i noapte şi e frig
La porţile caselor bate
Iosif, Maria aşteptând
Pe pruncul Iisus ca să-l nască
Dar nici o poartă nu-i deschide
Decât un grajd cu vite blânde.
Aici, în ieslea cu fân plină,
Iisus vine pe astă lume
Şi sus pe cer o stea zăriră
Iar magii plini de bucurie
Cu aur, smirnă şi tămâie,
După ea se călăuziră.
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La uşa grajdului ajunşi
Văzându-l pe Iisus născut
Îi deteră tot ce avură
La drum din nou ei iar porniră.
Lumii întregi ei vor vesti
Că asta este-o noapte sfântă
Şi de-acum o vom sărbătorii
Cât viaţă pe pământ va fii.

Crăciunul
Bălașa-Chira Ilinca, clasa a VII-a A
Colegiul de Arte Baia Mare, Maramureș
Prof. Sabo Ancuța

Când primii fulgi au început a cerne,
Șoptind povestea lor în taină,
Am înțeles că fiecare are-a spune
Mesajul ce- mbracă o nouă haină.
E sărbatoare și e pace pe pământ,
Misterul unei lumi…E iarnă! …
E liniște în suflet și cugetare-n gând,
Ne pregatim să căutăm azi nouă haină.
Colindele se-aud până departe-n crâng…
Bradu-și primește în tăcere darul.
Copiii cântă, fug la geam, tresar si plâng
Verificând din oră-n, oră, calendarul.
Cate-ntrebări nu-și pun în fiecare clipă :
-Plecat-a Moșul din Laponia cu renii?
-Scrisoarea n-a ajuns cumva în pripă?
-S-au cheltuit cu chibzuință anul ăsta banii?
Miroase-a scorțișoară și a mere coapte,
Cuptorul coace rumeni cozonaci,
Afară ninge, ninge, ninge; este noapte.
Bunica împletește ultimii colaci.
E Sfânta Noapte de Crăciun….
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O rugă se înalță catre cer:
“- Fă, Doamne, o minune seculară!
Să nu mai fie oameni triști și nevoiași;
Nici suflete care-au uitat să te cunoască,
Nici copilași cu lacrimi pe obraji !”

Seara de Crăciun

Bretan Anastasia, clasa a VII-a C
Colegiul de Arte Baia Mare, Maramureș
Prof. Sabo Ancuța
În Betleemul minunat
Azi s-a născut Iisus
Păstorii toți s-au adunat
Și daruri i-au adus.
Și magii vin din depărtări
Pe Domnul să-l cinstească
Ei aur, smirnă și tămâie
Vin să-i dăruiască.
Din cer coboară lin colind
Și îngeri cântă-n cor.
Ei ne vestesc că s-a născut
Un Sfânt Mântuitor.
Se-aud colinde, clopoței
Și ușa se deschide-ndată.
Da, Moșul a sosit la ei
Și are barba înghețată.

De Crăciun
Iuga Iulia, clasa a VII-a A
Colegiul de Arte Baia Mare, Maramureș
Prof. Sabo Ancuța
De Crăciun,
Suntem mai buni.
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Facem fapte bune-acum,
În Ajunul de Crăciun.
Acasă noi am venit,
Bradul l-am împodobit,
Și-l așteptăm pe Moș Crăciun,
Care este foarte bun.
Suntem veseli noi acum,
A venit și Moș Crăciun.
Cadouri noi am primit,
Suntem foarte fericiți.
Mergem din casă în casă,
Facem lumea bucuroasă
Așa-i din bătrâni lăsat,
Să mergem la colindat.
Grupuri mari ne-am adunat
Și-am plecat la colindat
Gazdele ne-au așteptat,
Mere, pere, nuci ne-au dat.
MOŞ CRĂCIUN

Ana Andra, Clasa a VII- a B
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu
Localitatea Mioveni, județul Argeș
Profesor coordonator: Drăghici Simona- Narcisa

Cad fulgi de gheață lin pe geam
Şi focul arde-n vatră,
Eu stau atentă, privind la brad
Şi totul este minunat !
Se aud în zare zurgălăi
Şi-o voce mai duioasă.
E un bunic cu părul alb
Şi-o barbă mai stufoasă.
Ca-ntr-o poveste de Crăciun
El lângă noi apare.
Cu bucurii și daruri multe
Vestește-o sărbătoare!
E un miracol de Crăciun,
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E- o mare sărbătoare!
De ești sau de nu ești om bun,
E bucurie mare.

Iarna magică

Pop Adrian, clasa a VII-a C
Colegiul de Arte Baia Mare, Maramureș
Prof. Sabo Ancuța

Iată, Toamna a plecat
Prin văzduh călare!
Ce se-aude peste drum?
Gălăgie mare!
A venit surata ei:
Friguroasa Iarnă
Ce aduce din belșug
Frig și sărbătoare!
Fulgi de nea cad mii și mii
Și tot ninge-ntruna
Peste casele din sat
Ce așteaptă mântuirea.

Vine Moş Craciun!
Nume şi prenume elev: Mentea Vlad
Clasa a VII-a
Şcoala Gimnazială sat Bodești
Localitatea Bărbătești, Jud. Vâlcea
Prof. Coord. Mentea Mirela
Ninge. Iarnă. Sărbătaore.
Aşteptăm cu mic cu mare
Să apară....Cine oare?
Moş Crăciun vesel şi bun
Aducând în sanie,
Foarte multe jucării
La bătrâni şi la copii.
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În miez de noapte ce văd?
Trecând peste munţi şi văi
E Moşul plin de omat
Cu obrajii în văpăi.
-

Bine-ai venit Moş Crăciun

Căci sunt tare fericit
În seara sfântă de Ajun
Prezenţa ta ne-a vrăjit.
-

Moş Crăciun, Moş Crăciun!

O-ntrebare am să-ţi spun
- Spune dragul Moşului?
-

Am auzit într-o zi

Vorbind vecinele toate
Că la anul nu mai vii?
Că la pensie te-or scoate.
-

Ha, Ha , ha ce glumă bună!

Nu le mai cântaţi în strună.
Las să vorbească cât vor
O să vin în orice an
Căci eu sunt nemuritor.

MOŞ CRĂCIUN

Ana Andra, Clasa a VII- a B
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu
Localitatea Mioveni, județul Argeș
Profesor coordonator: Drăghici Simona- Narcisa

Cad fulgi de gheață lin pe geam
Şi focul arde-n vatră,
Eu stau atentă, privind la brad
Şi totul este minunat !
Se aud în zare zurgălăi
Şi-o voce mai duioasă.
E un bunic cu părul alb
Şi-o barbă mai stufoasă.
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Ca-ntr-o poveste de Crăciun
El lângă noi apare.
Cu bucurii și daruri multe
Vestește-o sărbătoare!
E un miracol de Crăciun,
E- o mare sărbătoare!
De ești sau de nu ești om bun,
E bucurie mare!

S-a născut Hristos!
Lău Adina, cl a VIII a , Școala Gimnazială Nr. 1 Albești, Botoșani
Prof. Carmen Macovei
Fecioara umblă-n sus și-n jos
Pe Fiul Sfânt să nască,
Dar totul fuse de prisos
Căci cine s-o primească?
Iisus veni pe-acest pământ
Într-o iesle săracă,
Iar boii toți suflau din greu
Căldură ca să-i facă.
Maica Sfântă îl văzu
Și mult se bucura,
Dar sufletu-i era pustiu,
Știind ce va urma.
Menirea sa pe-acest pământ
Era frumos să crească
Și pe cei ce-n el vor crede
Să îi mântuiască.
În noaptea sfântă de Crăciun,
Sub licărirea lunii,
S-a născut pe-acest pământ
Iisus, Lumina Lumii!

Bine ai venit, Moş Crăciun!
Dospinescu Raluca-Cosmina, Clasa a VIII-a
Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău, Structură Şcoala Enăcheşti,
Localitatea Bereşti-Tazlău, Judeţul Bacău
Prof. îndrumător: Manase Elena-Diana

Bine ai venit, Moş Crăciun!
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Ascultă ce vreau să-ţi spun:
De nu ţi-e cu supărare,
Haide, vino la serbare!
Cu desaga ta cea mare
Pregătită de cu seară
Şi-aşezată-n sănioară,
Cu brazi, dulciuri, jucării,
Globuri multe, argintii,
Maşinuţe, căluşei
Pentru cei mici şi cuminţei,
Prăjituri şi caramele
Să ne bucurăm de ele!
Iar acum îţi mulţumim
Că ne-aduci tot ce dorim!

IARNA DE CRĂCIUN ŞI ANUL NOU

Călin Ionuţ, Clasa a VIII-a
Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale, Comuna Crângurile, Judeţul Dâmboviţa
Profesor Ene Doina-Mihaela
Totu-n jur este alb, cât vezi,
Peste tot, sunt numai zăpezi.
Din cer, cad steluţe argintii,
Ce-i fac iar, fericiţi, pe copii.
Iar pomii, visând flori de mai
Şi-ngheaţă sub albul lor strai,
Stau acum şi se tot gândesc:
„Păsările, oare, când sosesc?”
Bradul cu drag îl împodobim,
Atunci, în ajun ne pregătim,
Mergând în sat, să colindăm,
Şi pe Moş Crăciun îl aşteptăm.
Ca sub brad el să ne pună,
Pentru sărbători, voie bună,
Dar şi daruri, dulciuri, jucării,
Foarte multe bucurii, la copii.
Iar când Anul Nou va sosi,
Cu bucurie noi îl vom primi
Şi această mare, dulce bucurie,
La toţi oamenii, mereu, să fie!
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COLINDUL NAȘTERII SFINTE
Robaniuc Diana, Clasa a VIII-a B
Școala Gimnazială Ostra, Localitatea Ostra, județul Suceava
Profesor îndrumător, Murgu Eugenia Angela
Bună seara, frați iubiți,
Vremea e să vă treziți,
Asta-i seară, seară sfântă,
Care lui Iisus îi cântă.
Cine trece lin pe cale,
Coborând ușor la vale,
O Fecioară Preacurată
De duhuri sfinte purtată.
Lăsată de Dumnezeu
Să nască pe Fiul Său,
Dar pe cale-a înnoptat,
N-a găsit loc de culcat.
Cam depărtișor zăriră,
O scânteie de lumină,
Acolo porni în grabă,
Dar acolo, ce să vadă?
Vitele dormeau ușor,
Și-o colibă în ocol,
Unde păstorii dormeau,
Să-i trezească nu voiau.
Păstorii-n grab-au venit,
Măicuții loc i-au găsit,
Măicuța s-a bucurat,
Jos în iesle s-a culcat.
Minune dumnezeiască
I-a sosit ceasul să nască,
Și-a născut într-o minune
Pe Iisus, Lumină-n lume.
Atunci cerul s-a deschis
Și frumosul paradis,
Îngeri în cete coboară,
Staulul de-l înconjoară.
Îmgerii cu flori în mână
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Împletesc mândră cunună,
Pe cunună-i scris frumos,
Astăzi s-a născut Hristos.

IARNA CEA ǏNFRIGURATĂ

ELEV: CREŢU IOANA
CLASA VIII B, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G. D. TEUTSCH” AGNITA
AGNITA, JUD. SIBIU
CADRU DIDACTIC COORDONATOR: ROBU-ZAMFIR FLORIN DUMITRU
A ȋnceput aṣa de-o dată,
Iarna cea ȋnfrigurată.
Drumurile-s troienite,
Casele bine ȋncălzite,
Mai cu lemne, mai cu gaz,
Lumea iese din necaz.
Iar ȋn noaptea minunată,
Se aude pe la poartă,
Colindul nostru, drag ṣi bun,
Pe care-l avem de la străbuni.
Și ȋngerii cântă ȋn cor,
Cântecul lor nemuritor.
Iar oamenii, cu voie bună,
Se strâng cu toții ȋmpreună,
Să ciocnească un păhărel
Și să mănânce un colăcel,
Ĩn cinstea marelui Ĩmpărat,
Care ĩn staul a stat.

Iarna
Cimbru Georgiana Alexandra, Clasa a VIII-a
Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău, Structură Şcoala Enăcheşti,
Localitatea Bereşti-Tazlău, Judeţul Bacău
Prof. îndrumător: Manase Elena-Diana
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Iarna a venit îndată
Cu zăpada mult visată.
Multă, albă şi pufoasă
Ca o zână de frumoasă.
Soarele s-a depărtat,
Cerul s-a întunecat,
Norii au cernut îndată,
Steluţele în zăpadă.
Copiii ieşind grămadă,
Au început joaca în ogradă.
Iar cei mari, cât ai clipi
Au început a se bulgări.
Iarnă, îţi mulţumesccă ai venit,
Bucurie în suflet mi-ai sădit!
Tu ai adus Sfântul Crăciun,
Când s-a născut Domnul cel bun!

L’arrivée du Père Noel
Copăcian Cosmina, Clasa a VIII- a A
Școala Gimnazială nr.1 Roșia, jud. Bihor
Prof. Cosmina Lungu
L’arbre de Noel est décoré
Avec des boules colorées,
Des rubans et des guirlandes
En attendant la savoureuse dinde.
Les enfants sont heureux
Parce que sous arbre il ya des cadeaux.
Avec impatience, ils attendent
L’arrivée du Père Noel.

MINUNEA CRĂCIUNULUI

Nume: CIOBANU
Prenume: CĂTĂLINA Clasa : a – VIII-a
Şcoala gimnazială ,,MARIN M. TICULESCU’’ Localitatea: Băneasa-Judet: Giurgiu
Profesor: Călin Viviana
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Te uită afară cum ninge
Și totul în jur e-nghețat,
Departe lumina s-aprinde,
E semn că ceva s-a-ntâmplat.
Păstorii se strâng si încearcă
Misterul de îl deslusesc,
E steaua lui David, în noapte
Minune-omenirii vestesc.
Acolo, în ieslea-nghețată
Un prunc minunat s-a născut
Să mântuie pe-ntreaga gloată
De răul în lume făcut.
Cu aur, cu smirnă,tămâie
Păstorii pe prunc înconjor
Lumina lui,raze, învie
Credința înspre viitor.
E pruncul Isus,Fiul Său
Ce lumii sparanța a dat
Primește-l în sufletul tău
Și fii de-azi mai bun,mai,curat!

DE ANUL NOU

Prodan Georgiana, Clasa a VIII-a
Şcoala Gimnazială Morteni, Comuna Morteni, Judeţul Dâmboviţa
Profesor Ene Doina-Mihaela
S-a mai dus încă un an,
Iarna şi gerul au venit.
Cu colinde, de Crăciun,
Îl încheiem, zâmbind.
Anul Nou iute soseşte,
Senin, vesel şi frumos,
Iar pe masă se serveşte,
Un porc mare şi gustos.
.
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SEARA DE AJUN
Nume: STAN
Prenume: ALEXANDRA Clasa : a – VIII-a
Şcoala gimnazială ,,MARIN M. TICULESCU’’ Localitatea: Băneasa-Judet: Giurgiu
Profesor: Năstase Violeta

E rece afară și ninge
Iar frigul în oase pătrunde
Bunica aproape ne strânge
Colindul începe să cânte.
Un cântec cu puncul Isus
In ieslea pustie și rece,
Un fiu coborât chiar de Sus
Prin lumea străină cum trece.
Plătește al omului rău
Păcat făcut fărădelege,
Dar poartă în sufletul său
Iertarea chiar și pentru rege.
Şi sufletul său preacurat
Rămâne a lumii minune,
Bunica apoi ne-a-nchinat
Şi ne spune o rugăciune.
Cu glasuri subțiri o urmăm,
Căci e seara sfântă de-Ajun,
Apoi linistiți ne culcăm
Să vină la noi moș Crăciun.

SEARĂ SFÂNTĂ
Nume: LIȚĂ Prenume: ANA-MARIA Clasa : a – VIII-a
Şcoala gimnazială ,,MARIN M. TICULESCU’’ Localitatea: Băneasa-Judet: Giurgiu
Profesor: Năstase Violeta

În noaptea străină și rece
Maria,fecioara curată,
Pășește în Bethleem
Să nască a lumii răsplată.
Pe paie, în ieslea cea neagră,
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Se naște a lumii minune,
Păstorii degrabă aleargă
Să afle loc de-nchinăciune.
Iar steaua din cer îi veghează
Să vadă pe mântuitor,
Degrabă ei îngenunchiază,
Cu aur,tămâie și flori.
Curând lumea se umple de har,
Pe toti îi cuprinde magia.
Doar Irod îl vede-adversar
Și-atunci se porneste urgia.

MINUNEA CRĂCIUNULUI

Nume: CIOBANU
Prenume: CĂTĂLINA Clasa : a – VIII-a
Şcoala gimnazială ,,MARIN M. TICULESCU’’ Localitatea: Băneasa-Judet: Giurgiu
Profesor: Călin Viviana

Te uită afară cum ninge
Și totul în jur e-nghețat,
Departe lumina s-aprinde,
E semn că ceva s-a-ntâmplat.
Păstorii se strâng si încearcă
Misterul de îl deslusesc,
E steaua lui David, în noapte
Minune-omenirii vestesc.
Acolo, în ieslea-nghețată
Un prunc minunat s-a născut
Să mântuie pe-ntreaga gloată
De răul în lume făcut.
Cu aur, cu smirnă,tămâie
Păstorii pe prunc înconjor
Lumina lui,raze, învie
Credința înspre viitor.
E pruncul Isus,Fiul Său
Ce lumii sparanța a dat
Primește-l în sufletul tău
Și fii de-azi mai bun,mai,curat!
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SEARA DE AJUN
Nume: STAN
Prenume: ALEXANDRA Clasa : a – VIII-a
Şcoala gimnazială ,,MARIN M. TICULESCU’’ Localitatea: Băneasa-Judet: Giurgiu
Profesor: Năstase Violeta

E rece afară și ninge
Iar frigul în oase pătrunde
Bunica aproape ne strânge
Colindul începe să cânte.
Un cântec cu puncul Isus
In ieslea pustie și rece,
Un fiu coborât chiar de Sus
Prin lumea străină cum trece.
Plătește al omului rău
Păcat făcut fărădelege,
Dar poartă în sufletul său
Iertarea chiar și pentru rege.
Şi sufletul său preacurat
Rămâne a lumii minune,
Bunica apoi ne-a-nchinat
Şi ne spune o rugăciune.
Cu glasuri subțiri o urmăm,
Căci e seara sfântă de-Ajun,
Apoi linistiți ne culcăm
Să vină la noi moș Crăciun.

SEARĂ SFÂNTĂ
Nume: LIȚĂ Prenume: ANA-MARIA Clasa : a – VIII-a
Şcoala gimnazială ,,MARIN M. TICULESCU’’ Localitatea: Băneasa-Judet: Giurgiu
Profesor: Năstase Violeta

În noaptea străină și rece
Maria,fecioara curată,
Pășește în Bethleem
Să nască a lumii răsplată.
Pe paie, în ieslea cea neagră,
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Se naște a lumii minune,
Păstorii degrabă aleargă
Să afle loc de-nchinăciune.
Iar steaua din cer îi veghează
Să vadă pe mântuitor,
Degrabă ei îngenunchiază,
Cu aur,tămâie și flori.
Curând lumea se umple de har,
Pe toti îi cuprinde magia.
Doar Irod îl vede-adversar
Și-atunci se porneste urgia.

Crăciunul Sfânt

Varga Paula, Clasa a X-a B
Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
Coordonator: Prof. Simedru Viorela
În noaptea de Ajun
L-aștept pe Moș Crăciun !
Din tolba-i cea bogată,
Aș vrea....
Sub brad, acolo jos,
Să-mi lase....
O jucărie-două !
Să știu că-m fost cuminte
Și dragă moșului !
Și că la anul,
Precis iar va veni
Cu daruri minunate
În dragoste scăldate.
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2. O,MAMĂ SFÂNTĂ...

Cernat Roxana
Clasa a X-a A, Colegiul Tehnic „Toma N.Socolescu” Ploiești
Secțiunea Creație literară
Îndrumător: prof.Alina BĂLAN

-Odă Sfintei Fecioare MariaMotto:„Crăiasă alegându-te,/Îngenunchem rugându-te/Înalţă-ne, ne mântuie/Din valul ce ne
bântuie.”(„Rugăciune”,M.Eminescu)

Părul tau de abur,
Ca negura nopții cu lună rurală în luna lui Undrea,
Se pierde smerit în vânt,pe străzile diurne
Între o rugăciune anonimă și două suspinuri,
Ochii tăi de culoarea agatei îngemănate cu lapis lazuli
Privesc rugători spre ai mei,în prădalnica febră a vieții.
Buzele tale sfinte de „ah-ul” îngrijorării
Și de osanalele rugăciunii,
Murmură tăcute în inima mea.
Azi, când aș vrea să-ți îmbrățișez insomniile, să-ți sărut mâinile trudite de frângerea
răstignirii,
Să mă rog Celui Prea Înalt pentru darul veghei tale,
Mamă , o ,dulce Mamă,minune de stea,icoană de lumină,
Iarnă plină de negrăite miresme , și fior de colind etern...
Primăvară eternă de mugur candid și floare cu mireasmă nesimțită...
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Mă întreb ,nu cumva în căutările mele,
În prag de reînceput și emoție de iarnă ,
Muza care îmi adapă setea de curcubeu ești chiar TU?

EFIGIE CHRISTICĂ

Dumitru Ana-Maria
Clasa a X-a A, Colegiul Tehnic „Toma N.Socolescu” Ploiești
Secțiunea Creație literară
Îndrumător: prof.Alina BĂLAN

Motto: „Astăzi s-a născut Hristos,/Mesia,chip luminos...”
(Colind popular românesc)

Când luna de opal a lui Gerar dănțuiește fermecată la serbări hibernale,
Cu aripi împrumutate de înger ,însetată de dor, te caut tenace!
Zbor deasupra dragii mele bisericuțe din , cu miros de îmbrățișare a Maicii
Și simt chemarea colindului Tău cum mi se repede spre tâmple,
Și ,în sfârșit,aud primul tău plânset de prunc sfânt în haine simple!

Într-o zi sfântă de Decembrie,opintindu-mi gândurile...
În cioburile clarurului tău de lună,
Îngenunchez pe un podmol de lut în care mi-am sculptat simțirea.
În dragostea dintâi a vechilor mei străbuni,
Și în sfârșit,îmi odihnesc privirea...
Căci,la orizont se-arată ,ca zorii unei noi ere pe acest rănit pământ…
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O ie de lapte purtată de prunc sfânt …

IARNA
BOBOC ALINA
CLASA A X A
COLEGIUL GHEORGHE TĂTĂRESCU, ROVINARI, JUD GORJ
PROF VĂTĂU ROXANA MARIA

Iarna, cu papuci de gheaţă
A pornit de azi dimineaţă
A pornit cu gerul ei
Cu zăpadă si polei.

Iarna cu papuci de gheaţă
A venit cam fioroasă
Rupând foi din calendare
Cu flori de gheţare.

Cu-alai de+mpărăteasă
Îsi doreşte sa domnească
Cerne stele harnicuţe,
Formând drum de saniuţe.

POVESTEA FULGUȘORULUI
VERDEȘI ELENA
CLASA A XI A
COLEGIUL GHEORGHE TĂTĂRESCU, ROVINARI, JUD GORJ
PROF VĂTĂU ROXANA MARIA
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Povestea lui Fulgusor
O voi spune tuturor!
E un strop mic si îngheţat
Pufos, umed si curat.

Cu o mişcare usoară
Dumnealui din cer coboară
Nu porneşte singurel
Ca-i frică de vânticel.

Vine cu fraţi si surori,
Chiar sub formă de ninsori
Pe mulţi îi cam sperie
Când vin val, puzderie.

Zboară-ncolo, vin incoace,
N-ai ce le face!
Se aşează strat frumos
Unde credeţi? Chiar pe jos!

SĂRBĂTORILE LA SAT
Dimulescu Cristina, clasa a XI a A, Liceul Tehnologic Bȋrseşti,Tirgu-Jiu,Gorj,
Profesor coordonator:Cărăgui Ramona Lavinia

Noaptea ninge,
Ziua, ninge,
Dimineață ninge iară.
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Vezi copii pe ulită,
Dându-se pe sănioară,
Alergând cu paşi voioşi,
Toți copiii bucuroşi
Obrajii roşii ca merele,
Se joacă băieții si fetele,
Dulce-i viață de copil,
Nu prin lume, un stăin.
Trecut-au anii,
Trecuți suntem şi noi,
Şi vezi tu, copile,
Să nu ajungi ca noi!
Bătrân şi trist,cu bani şi avere,
Dar fără nicio mângâiere.
Bucură-te de copilaria ta,
Că odată treci prin ea.

Din praf de iarnă...
Elevă: Axinia Mihaela, clasa a XII-a S, Liceul Tehnologic CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Târgoviște,
județul Dâmbovița
Prof. Coordonator: Pertea Cristina - Adriana

Plâng norii pe sub sprâncene
Şi scutură mereu din ele,
Ei cern continuu fulgi zglobii,
Şi ne-amintim c-am fost copii.
Pe bolta de un gri închis,
Ţipă un tunet creând abis.
În zare, se zbat printre scântei,
Fulgii de nea ca flori de tei.
Cerul deschis aruncă flori de nea,
Roiesc şi se aşază pe o stea,
Care anunţă lumea creştinească,
De pruncul sfânt ce-o să se nască.

Iarna
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Dulce iarnă, bine-ai venit!
Te aşteptam cu nerăbdare
Să îmi aduci doar bucurii
Şi să mă faci să uit de mare.
În casă te voi aştepta,
Cu sărbătorile tale,
Cu poezii, bucate-alese şi colinde
Rostite de copiii ce-ţi dau târcoale.
Ce bucurie! Fulgii tăi de nea s-au aşezat
Pe poteca noastră din sat.
Am ieşit să-i întâmpin cu veselie,
Iar din steluţele argintii
Aş vrea să-ţi decorez un jilţ
Pe care să se-aşeze alaiul tău ce va să vie.

Visez ...
Visez la culmi de dor, la aripi de nor...
La un senin curat, la zbor înaripat
Şi simt cum alunec uşor, pe-o palmă de dor
Şi cum ard în lumini ce veşnic se-aprind.
Visez la adieri de vânt, la pleoape de gând,
La gene de-amor, la paşi în pridvor
Şi simt cum mă sting pe aripi plutind,
Cum anii se duc pe frunze de nuc.
Visez la ceasuri târzii, la zări arămii,
La luna de jar ce-mprăştie-amor
Şi simt cum renasc, cum gânduri deja mă-mpresoară,
Cum azi sunt lumină-ntr-o lume divină

Glume de omăt
Fulgii cad într-un ocean
Şi se ţes frumos pe geam.
Coşuri fumegând la case
Cos perdele de mătase.
Melancolic un pin cântă
Şi din conuri el frământă
Un aluat de cozonac
Cu parfum de pin opac.
Siluete maronii se zăresc în depărtare,
Înveline-n fulgii care
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Îmbracă brazii zgribuliţi
Ce sub nea ei stau pitiţi.
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PROF VĂTĂU ROXANA MARIA
Azi e zi de sărbătoare
Bucuria e in floare
Multi copii cuminţi asteaptă,
Să vină Moșul de-ndată
În seara de Moş Crăciun
Auzeam de la fereastră,
Sania lui Moş Crăciun
Cum trecea din casă în casă.
Am fugit rapid afară
Să-l astept cum se cuvine,
Dar uitai sa-mi iau o gheată
Vai! Moşul va râde de mine!

Cu toiagul strâns in mână
Cu desaga în spinare,
Îl vedeam din depărtare,
Cum se-apropia de mine.
Dragul Mosului ce vrei?
Îmi doresc şi eu ceva
Spune Mosului,
Care e dorinţa ta?
Dragă Mosului Crăciun
Vreau să ştii ca am fost bun
Zi de zi cuminte am stat,
Şi de mami am ascultat
Îmi doresc
Dac-ai avea
O minge mare
Să ma joc cu ea
214

Moşul are pentru tine
Exact aşa cum se cuvine
Un sac plin de jucării
Să te joci cu toti copiii.

Moşule, îţi mulţumesc!
Pentru darurile aduse
Promit! Eu cuminte voi fi
Şi mereu te voi iubi.
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