Vestitor al Naşterii Domnului
… sunt şi eu

Colind
Din mii de falnice regine
Ce stãpâneau peste pãmânt
A fost aleasã o Fecioarã
Sã întrupeze Duhul Sfânt.

¸
Lãsând de-o parte împãratii
¸ ¸si slujitori
Cei plini de osti
Întreaga Domnului mãrire
S-a coborât peste pãstori.

Sfioasã, blândã ¸si cuminte,
O biatã fatã din popor
A zãmislit, necunoscutã,
Pe marele Mântuitor.

El, Mesia Izbãvitorul,
Trimisul Tatãlui din Cer
S-a ridicat sub ocrotirea
¸
Si-n
casa unui biet dulgher.

¸
Si-n
ieslea umedului Staul
Pe-un brat¸ de paie S-a nãscut
Acel ce-avea puteri sã frângã
Pãcatul greu de la-nceput.

Cãci harul pururi se revarsã
Pe cel sãrac, cinstit ¸si bun...
¸ gata sã primiti
¸ pe Domnul
...Fiti
În ziua Sfântului Crãciun !
Vasile Voiculescu

Crăciunul? O seară dedicată Celor ce ne iubesc acolo sus!
Cred că aceasta este frumuseţea sărbătorilor: armonie, pace,
bucurie … suntem ceea ce îi place lui Dumnezeu, pentru o
seară. Starea aceasta trebuie s-o păstrăm mai mult timp!
Mardare Ana Maria, clasa a VII-a A

De Crăciun mergem pe la casele oamenilor şi vestim
Naşterea Domnului Iisus Hristos prin colinde frumoase.
Oamenii ne dau bani, dar nu asta e important, ci bucuria care
ne întâmpină dincolo de uşile ce ni se deschid.
Târnovan Diana, clasa a VII-a C

Toţi creştinii se adună la biserici şi în mănăstirile din
apropiere pentru a lăuda şi a cânta Naşterea Domnului.
Talpan Firmilian, clasa a VII-a A

Fie cald, fie frig ne adunăm în grupuri mai mari sau mai mici
şi răsună satul de colindele noastre ….
Paşcanu Andrei, clasa a VI-a A

Naşterea Domnului este un prilej de a face fapte bune prin
care devenim noi înşine mai buni.
Buzec Mihaela, clasa a VI-a C

De Crăciun bucuria sculptează chipurile triste ale copiilor
săraci în chipurile unor îngeri care primesc din partea
creştinilor„iubire” în diferite forme.
Marcu Ana Maria, clasa a VI-a C

De Crăciun îmi place să primesc daruri dar şi mai mult să
dăruiesc, ştiind că aduc zâmbetul pe faţa unui copil necăjit.
Rusu Răzvan, clasa a VI-a C
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Elevii Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 1, Gura Humorului, îndrumaţi de prof. Maria Şincari
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