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Câteva învăţături despre
colinde

tot auzim salutul creştinesc
„Crăciun fericit !”

Iată suntem în pragul
sărbătorilor
prilejuite
de
Naşterea Domnului (Crăciunul)
şi cu toţii ne amintim cu drag şi
duioşie nostalgică de vremea
copilăriei noastre. Momentele
în care, de mână cu părinţii sau
cu bunicii mergeam la colindat,
sunt parte din fiinţa noastră şi
nu pot fi şterse niciodată din
memorie. Mersul la colindat era
o treabă serioasă şi pregătită
din timp, iar puţinele cuvinte
rostite sau cântate erau trăite
intens de noi şi suficiente
pentru Dumnezeu, pentru că în
definitiv pe El îl mărturiseam:
„Astăzi s-a născut Hristos, Mesia
chip luminos, lăudaţi şi cântaţi şi
vă bucuraţi…” etc.

De ce atâta trăire, emoţie şi
implicare ? Pentru că toate
aceste manifestări au rădăcini
adânci în istoria creştină,
reprezentând
o
primă
modalitate de a propovădui
învăţătura Mântuitorului Hristos
pe de o parte şi de a-L
propovădui pe El Însuşi pe de
altă parte - Cel Care a venit pe
pământ ca Fiu al lui Dumnezeu
„să se nască (din Fecioara
Maria) şi să crească, să ne
mântuiască”.

Aşa se întâmplă şi astăzi
cu
copiii
noştri:
zile
premergătoare cu repetiţii la
şcoală şi la biserică, pregătire,
aşteptare, emoţie, bucurie,
toate la un loc pentru că vine
Moş
Crăciun,
iar
noi
observându-i ne împărtăşim din
emoţia şi bucuria lor.
Înţelegem aşadar, că una dintre
manifestările spiritului uman cu
profundă trăire creştinească
pentru toate vârstele sunt
colindele; rostite, cântate, sau
ascultate. Şi aceasta se întâmplă
destul de intens la noi românii,
dar şi la alte popoare pentru
care religia este mai puţin
importantă în viaţa cotidiană.
Oricum, ştim că toate ţările
creştine, fie din Orient sau din
Occident, manifestă un respect
deosebit
pentru
perioada
Sărbătorilor de iarnă (cum se
mai numesc), cu zile libere de la
serviciu şi cu manifestări
profunde şi emoţionale. Peste

Apoi, cel care colindă se implică
într-o
misiune
asemenea
Sfinţilor Apostoli, deoarece a
colinda înseamnă nu numai a
vesti Evanghelia, dar şi bucurie
şi jertfă adăugate misiunii
creştine. Când baţi la poarta
cuiva, nu vesteşti doar că
Hristos s-a născut acum 2000 de
ani, ci te rogi cântând, ca
bucuria adusă de pruncul Iisus
să se sălăşluiască în acea casă.
Deci colindul este cale de
rugăciune şi de comuniune în
Hristos, Cel născut în ieslea
Betleemului.
După cum spuneam, colindele
au o vechime considerabilă,
pentru că încă din primele
veacuri creştine, Biserica şi-a
exprimat învăţătura dogmatică
prin cântări sau imne liturgice.
Astfel, una din cântările de la
slujba Utreniei din Ziua
Crăciunului numită Condac, este
considerată cea mai veche; au
cântat-o creştinii cu 1600 ani în
urmă, sub forma unui colind:
„Fecioara astăzi, pe Cel mai
presus de fiinţă naşte şi
pământul
peştera
Celui
neapropiat aduce. Îngerii cu
păstorii slavoslovesc, iar magii

cu steaua călătoresc. Că pentru
noi s-a născut prunc tânăr,
Dumnezeu Cel mai înainte de
veci”.
Autorul acestei cântări este Sf.
Roman Melodul, sirian de
origine, dar care a venit spre
sfârşitul veacului al V-lea la
Constantinopol,
slujind
la
biserica Maicii Domnului din
Vlaherne. S-a făcut remarcat
prin smerenie şi viaţă curată;
avea însă o mâhnire: deşi se
străduia să înveţe cântările
psaltice, nu avea voce. Aflat în
faţa icoanei Maicii Domnului şi
fără a-şi pierde nădejdea,
stăruia astfel în rugăciune ca să
poată şi el să poată cânta ca şi
alţii în limba greacă. Într-o
noapte, i s-a arătat Maica
Domnului, care i-a dat o hârtie
mototolită, ca să o înghită:
„Deci, i se păru lui că a deschis
gura şi a înghiţit hârtia. Şi fiind
praznicul Naşterii lui Hristos,
îndată ce s-a deşteptat, suinduse în amvon, a început a cânta:
Fecioara astăzi, pe cel mai
presus de fiinţă naşte…” (din
Sinaxarul zilei).
Trebuie să recunoaştem
aşadar rolul important şi de
necontestat al colindelor în
decursul istoriei: În vremurile de
demult, când nu au existat
calendare sau alte mijloace
media cum sunt astăzi, copiii
erau iniţiaţi şi pregătiţi de
preoţi, apoi trimişi pe uliţele
satelor să vestească creştinilor
marile sărbători. Aşa au intrat
ele în tradiţie, aşa s-au păstrat şi
se păstrează până în zilele
noastre. Sunt prea frumoase,
prea sensibile şi fac partea din
însăşi fiinţa noastră, aşa că ele
vor dăinui până la sfârşitul
veacurilor. Amin !
Pr.

ION
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Primăria ne informează

Pe 16 decembrie 2015 a avut
loc Ședinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei
Costeşti.
Pe ordinea de zi:
- Proiect de hotărâre cu privire
la rectificare buget pe anul 2015;
- Proiect de hotărâre cu privire
la organizarea reţelei şcolare a
unităţilor
de
învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar
2016-2017 din cadrul localităţii
Costeşti ;
- Proiect de hotărâre cu privire
la aprobarea proiectului tehnic la
investiţia „Punţi pietonale în
punctul
Nechersu,
comuna
Costesti, judeţul Vâlcea” ;
- Proiect de hotărâre cu privire
la scăderea din evidenţă a
amenzilor persoanelor aflate în
insolvenţă;
- Proiect de hotărâre privind
acordarea unor facilităţi fiscale

pentru obligaţii de plată restante
datorate bugetului local al
comunei Costeşti;
- Proiect de hotărâre privind
scutirea de la plata taxelor şi
impozitelor
locale
pentru
persoanele cu handicap şi
veteranii de război;
- Proiect de hotărâre cu privire
la plata cotizaţiei de membru a
comunei
Costeşti în cadrul
Asociaţiei Grupul de Acţiune
Locală Microregiunea Horezu;
- Proiect de hotărâre privind
aprobarea
Regulamentului
pentru înregistrarea, evidenţa şi
radierea vehiculelor care nu se
supun înmatriculării şi unele
reguli privind circulaţia acestora
în comuna Costeşti.
***
Lucrări finalizate:

râul Bistrița și-a arătat din nou
puterile. Malul de lângă podul

spre Văratici a fost ros de apele
învolburate. Primăria a acționat
folosind buldoexcavatorul din
dotare și ajutorul Carierei de
Calcar Bistrița de unde au fost
aduse, pe două mașini grele,
blocuri uriașe de piatră.
Fotografii - Victor
Intervenții ISU

Cioranu,

***

1 Decembrie 2015

-puntea de la Nechersu
-puntea de la Ion Găină
-prin ”Proiectul Reabilitare și
eficientizare sistem de iluminat
stradal” au fost montate 430 de
lămpi în comună
- Moș Crăciun a venit pentru
copiii din comună cu pachete în
valoare de 9740 de lei
-pentru perioada de iarnă, pentru
fiecare uliță din comună, a fost
făcută aprovizionarea cu nisip și
sare.
Toma Marius Peștereanu, primar

***
Duminică, 29 noiembrie 2015,

Activitățile
desfășurate
au
constat în realizarea unei
expoziții cu desene închinate
acestei zile(profesor coordonator
Peștereanu Cristina), dar și
creații literare (prof. Miuțoiu
Bogdan) cât și în prezentarea
unui program artistic, unde au
participat elevi ai claselor VVIII (Prof coord. Miuțoiu) .
Evenimentul s-a desfășurat la
parterul Școlii Gimnaziale, unde
se afla și expoziția, și a fost
deschis cu Imnul Romaniei "
Deșteaptă-te, române!".
Spectacolul a început cu o scurtă
prezentare a evenimentului de la
1 Decembrie 1918 făcută de
profesorul de istorie Sandu
Mihai Aurelian.
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Continuare din pag.1
La această manifestare au
participat, atât elevii, cât și
cadrele didactice. La sfârșitul
programului artistic, elevii au
cântat și au dansat "Hora
Unirii", spre bucuria celor
prezenți.
Se pare că , într-adevăr, școala
noastră educă elevii în spiritul
tradiției , prin armonia jocului,
prin
frumusețea
cântecului
patriotic și prin puritatea
costumului popular.
***
Elevii
Școlii
Gimnaziale
”Ferigile” au obținut Premiul
I la Concursul Interjudețean
"Marea Taină
a Nașterii
Domnului”
Pe 12 decembrie, la Căminul
Cultural din Comuna Tomșani a
avut
loc
Concursul
Interjudețean "Marea Taină a
Nașterii Domnului”, concurs la
care au participat și elevi ai
Școlii
Gimnaziale
”Ferigile”Costești cu un cor de
colinde.
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Bogdan, profesor de limba și
literatura română și Dinulică
Roxana, profesor de geografie.

Moș
Crăciun”care
trebuia,
neapărat, să afle că ei sunt
deosebit de talentați.

Bogdan Miuțoiu – profesor
***

Felicitări, elevilor participanți
și profesorilor coordonatori!
***
Moș Crăciun a venit la școlile
din comună mai încărcat ca
niciodată. Copiii, alături de
educatori,
învățători
sau
profesori, s-au străduit să-i
mulțumească moșului, pentru
daruri, cum au știut ei mai bine.
Am văzut programe deosebite
prezentate de copii. Știu câtă
muncă este în spatele acestor
spectacole.
Pentru început, am intrat la clasa
pregătitoare (învățător, Floricica
Mîndreci).

Corul de colinde al claselor VVIII este format din elevii:
Marcoci Gabriela, Florescu
Petruta, Alina Ionescu (clasa a
V-a ), Ilie Petruta( clasa a VI-a ),
Dinca Tania ( clasa a VII_a ),
Ivan Luiza, Ilea Andrada ( clasa
a
VIII-a
).
Profesori
coordonatori sunt
Miuțoiu

Mulți dintre cei plecați se
reîntorc acasă, de sărbători, la
vechile tradiții și obiceiuri
învățate încă din copilărie.
La Biserica satului Costești un
grup de copii, coordonați de
preotul Ion Marin, au colindat
pentru cei prezenți aducându-le
bucurie în suflet.

Am mers apoi în Sala de Sport
”Ionela Tîrlea” unde i-am
ascultat, pe rând, pe elevii clasei
I, învățător Maria Borăscu, cu
un mic montaj literar – artistic,
pe elevii claselor V-VIII cu
frumoase colinde din Franța, pe
elevii clasei a V-a cu sceneta
umoristică ”Moș Crăciun s-a
accidentat”,
profesor
coordonator – Bogdan Miuțoiu.
O prezență deosebită a fost cea a
Alexiei Măgureanu din clasa a
IV-a,
invățător
Liliana
Sărdărescu.

Am ajuns spre final la clasa a
III-a,
învățător
Elena
Drăghicescu. O mică scenetă,
Sorcova și un dans al ”Fulgilor
de Nea” i-au încântat, cu
siguranță, pe Moș Crăciun dar și
pe părinții prezenți la spectacol.

Foto – M.S.Măgureanu

***
O, ce veste minunată!
………………………….
Păstorii văzând o zare
Din cer o lumină mare
Ei fluerau, îngerii cântau
Cu toții se bucurau.

Moș Crăciun era așteptat cu
emoție și nerăbdare. Obrajori
înroșiți, mânuțe frământate, grija
să nu-și strice costumele,
importanța evenimentului, toate
acestea i-au solicitat intens dar

(Cântări corale, 1926)

Foto – Ionuț Lăzărescu

Cel care colindă, ne spune
preotul Ion Marin, se implică
într-o
misiune
asemenea
Sfinţilor Apostoli, deoarece a
colinda înseamnă nu numai a
vesti Evanghelia, dar şi
bucurie şi jertfă adăugate
misiunii creştine. Când baţi la
poarta cuiva, nu vesteşti doar
că Hristos s-a născut acum
2000 de ani, ci te rogi cântând,
ca bucuria adusă de pruncul
Iisus să se sălăşluiască în acea
casă. Deci colindul este cale de
rugăciune şi de comuniune în
Hristos, Cel născut în ieslea
Betleemului.
***

Sărbători fericite!
De la Atena, primiți cu ursul?
Foto – M.S.Măgureanu

cei mai mici elevi s-au mobilizat
exemplar și au stat ”De vorbă cu

că în țară toți sunt bine. Dar ei
și-au
luat
cu
ei
tradiții,obiceiuri,port și graiul
dulce românesc.

Foto – Mari Grigorescu

Foto – Ionuț Lăzărescu

Foto – M.S.Măgureanu

Personaje de basm și copii
emoționați am vazut și în clasa a
II-a, învățător Amelia Stănescu.

Cu bucurie am ascultat și corul
de colindători al claselor V-VIII
îndrumat de același inimos
profesor, Bogdan Miuțoiu.

Publicațielunară a PrimărieiCosteștiTehnoredactare – Biblioteca “G-ralNicolaeCiobanu”

Sărbătorile Crăciunului și ale
Anului Nou ne apropie de casă.

Mulți români și-au petrecut
sărbătorile de iarnă departe de
casă. Și-au potolit dorul cu o
mâncare
tradițională
românească,
un
vin,poate,
românesc,un telefon ca să știe

Foto și text – Dorina Băsai, Atena
***

Sărbătorile Anului Nou au un
specific
agrar,
demonstrat
îndeosebi de Pluguşor, obicei
practicat în seara de 31
decembrie. Urarea Pluguşorului
conţine toată povestea vieţii
agricole.
Celor care primesc Pluguşorul li
se face urarea unui an fericit şi a
unei recolte bogate:
”Bună dimineaţa, Anul Nou!
Semănăm grâu şi secară,
Până mâine să răsară,
Să fim cu toţii voioşi,
Să rămâneţi sănătoşi!
Ca merii, ca perii
În mijlocul primăverii,
Ca toamna cea bogată,
Cu de toate-ndestulată,
Anul nou cu pace
Şi cu sănătate,
Să fie această casă,
Dintre toate mai aleasă,
Să fim cu toţii voioşi,
Să rămâneţi sănătoşi!”(…)
Plugușorul, Culegere – Profesor
Nicolae Făulete

