“SILENT NIGHT, HOLY NIGHT”
“NOAPTE DE VIS, NOAPTE SFÂNTĂ”
20 decembrie 2013

Spectacolul de Crăciun susţinut în limba engleză de elevi de gimnaziu de la Liceului
Teoretic “Aurel Lazăr” a devenit deja tradiţie. În acest an protagoniştii au fost elevii din clasa
a VI-a – participanții la proiectul educațional realizat pentru sărbătorirea Crăciunului.
Reprezentarea scenică a Naşterii Mântuitorului a avut loc vineri în sala de festivităţi a
liceului. Au fost prezente familiile elevilor şi profesorii şcolii Ne-au onorat cu prezenţa dl.
director al liceului, prof. dr. Ioan-Vasile MICU şi doamna dir. adjunct , prof. Rodica JUNCU.
Programul a început cu două scurte momente introductive:


O scurtă prezentare a Bazilicii Nativităţii din Bethlehem unde este marcat locul
naşterii lui Isus printr-o stea de argint cu 14 colţuri deasupra cărora se află textul
HICDE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST – 1717.



Un scurt istoric al ieslei, care a subliniat faptul că tradiţia îi atribuie Sfântului Francisc
din Assisi introducerea ieslea în vasta gamă de obiceiuri de Crăciun, atunci când, în
noaptea de Crăciun din 1223 la Greccio (Italia), aşa cum ne relatează Sfântul
Bonaventura, a amenajat o iesle cu fân, a adus un bou şi un măgar, şi a celebrat
Liturghia în acest ambient, în prezenţa unei mari mulţimi de credincioşi veniţi din
întreaga regiune. Sfântul tocmai vizitase Ţara Sfântă, unde văzuse locul în care se
crede că s-a născut Isus, astfel încât şi-a dorit să răspândească credinţa în Mântuitor
prin sceneta naşterii, jucată de către oameni. Episodul a fost magistral pictat de Giotto
într-o frescă care ornează şi acum Bazilica superioară de la Assisi.

Vestea cea bună – naşterea Mântuitorului – adusă pe scenă de către micii actori a fost
inspirată din relatările evangheliştilor Luca (2,1-21) şi Matei (1,18-2,12). Evanghelistul Luca
ne povesteste cum Iosif şi Maria au mers la Bethlehem pentru recensământ, şi, întrucât nu au
găsit loc de găzduire, Maria l-a născut pe Isus într-un grajd şi l-a aşezat într-o iesle. Tot
evanghelistul Luca scrie despre păstorii care au venit să-l vadă pe copilul nou născut şi au
povestit lui Iosif şi Mariei că îngerii au fost cei care le-au dat de veste. Evanghelistul Matei
nu dă prea multe informaţii despre naşterea lui Isus, în schimb este singurul care-i aminteşte
pe Magii de la Răsărit, veniţi de departe – călăuziţi de o stea – pentru a se închina pruncului
şi a-i oferi daruri: aur, smirnă şi tămâie.

Aşadar, prima parte a spectacolului a prezentat momentele semnificative ale naşterii
lui Isus: Bunavestire, anunţarea recensământului de către un comandant roman, drumul
parcurs de Maria şi Iosif spre Bethlehem, căutarea unui sălaş, naşterea Pruncului Isus într-un
umil grajd în prezenţa animalelor (care fiecare a contribuit cu câte ceva la a crea pentru Fiul
lui Dumnezeu un ambient cât mai plăcut), închinarea păstorilor la ieslea în care se află Isus,
prezentarea la Isus a celor Trei Magi cu cadouri de aur, smirnă şi tămâie.
Elevii au avut costume special pregătite şi adecvate pentru a reda cât mai fidel
evenimentele evocate. Cântecului Silent Night (Noapte de vis) a reprezentat momentul în care
a fost aprinsă lumânarea în semn de respect faţă de Lumina Perfectă pe care o reprezintă Isus.
În a doua parte a programului, elevii au adresat publicului urări de Crăciun şi de Anul
Nou. Spectacolul s-a încheiat, în aplauzele spectatorilor, cu cântecul We wish you a Merry
Christmas and a Happy New Year. Cei prezenţi au remarcat pronunţia frumoasă a elevilor,
precum şi nivelul remarcabil de interpretare. Copiii au fost răsplătiţi cu felicitări şi dulciuri.
Sceneta emoţionantă “Silent Night, Holy Night”, care a reamintit adevărata
semnificaţie a Crăciunului, a fost pregătită şi regizată de prof. dr. Carmen CHIRA.
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