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pentru mine ?
După un post de patruzeci de zile, în care ne-am străduit
să postim, să ne rugăm mai mult, ne-am spovedit şi neam împărtăşit, primim cu bucurie vestea adusă de preotul
care vine cu Ajunul. De Crăciun nu trebuie doar să primim
daruri, ci şi să dăruim.
Ligia Axinia, cl. a V-a C

Crăciunul este o sărbătoare creştină în care ne întâlnim
unii cu alţii cu bucurie, suntem mai buni cu cei din jur şi
lăsăm la o parte egoismul. Copiii trebuie să fie asemeni
îngerilor care au vestit păstorilor naşterea Mântuitorului.
Sebastian Murărescu, cl. a VI-a A

Crăciunul este sfânta sărbătoare plină de dragoste şi
iubire. În această zi oamenii, cu bucurie, vestesc naşterea
Pruncului Iisus. În seara de Crăciun se zăresc la uşă copii
zgribuliţi de frig care ne cântă frumoasele colinde.

Pace pe pãmânt
Pace pe pământ,
Pace sus în cer!
Hai, lerui ler.
Azi în Betleem,
Astăzi S-a născut
Domnul Iisus.
Împletesc cununi
Mâini de păstori,
Cete îngereşti
Cântă în cor.

Veştile aduc
Cu glasul lor,
Azi ni S-a născut
Mântuitor.
În iesle Se naşte
Azi pe pământ,
Din Maică Fecioară
Un Prunc Preasfânt.

El este Mesia
Cel mult vestit,
El este Mesia
Cel mult dorit.
Să-L slăvim la Betleem
Pe Fiul, pe Omul,
Să-L slăvim la Betleem
Pe robul şi Domnul!
Să-L rugăm de sănătate,
Doar de bine s-avem parte,
Anul Nou cu spor în toate,
Lerui ler.

Cristina Constantin, cl. a V-a C

Crăciunul nu este o perioadă din an, ci este un adânc
sentiment de iubire pe care Dumnezeu îl revarsă asupra
oamenilor. Pentru mine Crăciunul nu se află doar în glasul
colindătorilor, în darurile din tolba moşului sau în belşugul
de acasă, el este parte din sufletul meu şi va fi mereu.
Alexandra Pavăl, cl. a VII-a C

Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos este un moment
de linişte şi pace, în care bucuria ne inundă sufletele de
căldură şi dragoste. Trebuie să fim mai buni şi mai darnici
cu cei mai sărmani decât noi. Să le vorbim frumos şi să le
cântăm un colind, care le va aduce bucurie.
Georgiana Bolohan, cl. a VIII-a B

La Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, să Îi aducem
daruri asemeni magilor. Faptele noastre cele bune pe
care le facem faţă de aproapele nostru aflat în nevoie
sunt cele mai frumoase daruri. Să-L bucurăm pe Hristos
prin iubirea noastră pentru toţi oamenii.
Sabina Zancu, cl. a VIII-a D

Crăciunul este un prilej de a ne reuni cu familia şi cu cei
dragi. Colindele ne încălzesc sufletul vestind Naşterea
Mântuitorului. Vestitorii, care de obicei sunt copii, umblă
din casă în casă pentru a lumina sufletele gazdelor. Ce
frumoase sunt colindele româneşti de Crăciun!
Simona Dediu, cl. a VIII-a D
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