Datini de Craciun
Dintre tradiţiile şi datinile pur creştine, create de Biserică şi legate
de Sărbătorile Creştine de iarnă, amintim mergerea preotului cu icoana
pe la casele credincioşilor înainte de sărbătoarea Naşterii Domnului,
Boboteaza pentru stropirea caselor credincioşilor cu Aghiasmă Mare, şi
Colindele care preamăresc şi laudă Naşterea Domnului şi opera Sa de
mântuire adusă neamului omenesc. Alături de ele, Irozii, Steaua, fac
din sărbătoarea Crăciunului una din cele mai scumpe şi mai populare
sărbători ale ortodoxiei româneşti.
E bine de ştiut că nu puţine din aceste colinde au o vechime tot atât
de mare ca şi creştinismul nostru şi că ele au fost alcătuite de oamenii
care cunoşteau foarte bine Sfintele Scripturi, fie că erau preoţi, dascăli,
cântăreţi de strană sau ţărani ştiutori de carte.
Departe de a fi nişte simple versete versificate, ele sunt opere
profund originale, dar originalitatea lor are grijă să se ţină cât mai
aproape de izvorul care a inspirat-o, adică de credinţa cea adevărată.
Totul este izvorât din Credinţă şi întemeiat pe Credinţă.
Creştinismul nostru a ieşit din copertele Sfintei Scripturi şi s-a
revărsat cântând în casele noastre, căci la noi este trăit cu sufletul
întreg. Aşa l-am moştenit de la strămoşii noştri, prin Biserică, dar şi
prin colinde, prin zugrăveli şi prin troiţe. În colindele noastre nu veţi
găsi nici o abatere de la dreapta credinţă, ci numai adevărul lui
Dumnezeu şi bunacuviinţă a unui neam creştin.
Cu grija de a nu le confunda cu sărbătorile de care sunt legate, şi
cărora trebuie să le acordăm locul, cinstea şi importanţa care li se cuvin,
aceste datini trebuie păstrate şi cultivate, respectând şi încurajând
tradiţiile creştine legate de sărbători.

Colinda este un cânt care ne încălzeşte sufletele. Ea este
din moşi strămoşi.
Oană Carmen Luiza

Colinda este un cântec simplu, cu o mare însemnătate
pentru oameni, un cântec dedicat Naşterii lui Iisus
Hristos.
Cora Florin

Colinda este mijlocul prin care vechile tradiţii sunt
păstrate.
Stan Alexandru

Merg cu colinda pentru că prin asta cred că păstrez nişte
tradiţii. Colinda este un simbol al Crăciunului.
Cîrjă Mihai Vasile

Colinda este o bucurie pentru sufletul omului pentru că ne
luminează gândurile şi ne face să fim mult mai buni.
Nimigeanu Maria

Colinda este un imn de slavă care vesteşte Naşterea
Mântuitorului ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani.
Popovici Alexandra

Mergem cu colinda pentru că putem vesti şi altora că
Domnul Iisus S-a născut.
Politic Gabriela

Crăciunul este pentru mine bucuria de a-l
lăuda pe Iisus Hristos pentru venirea Sa
pe pământ.
Prelipcean Florin
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