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Copilul este rodul dragostei
fireşti, dragoste binecuvântată de
Dumnezeu în Sfânta Taină a
Cununiei.
Copilul este liantul mirific al
vieţii de familie, mai ales în
momentele de tulburare a legăturii
dragostei dintre cei doi soţi, dragoste
care nu moare, ci doar slăbeşte din
pricina moştenirii păcatului
strămoşesc al protopărinţilor noştri şi
a slăbiciunii firii omeneşti.
Copilul este plinirea poruncilor
lui Dumnezeu dată nouă oamenilor
dintru început „creşteţi şi vă
înmulţiţi şi umpleţi pământul…”
(Fac.1, 28 ).
În copilul pe care-l privim cu
ochii sufletului, vom vedea şi înţelege
chipul lui Dumnezeu, Îl vom înţelege
şi Îl vom simţi pe Dumnezeu în om.
Puritatea şi nevinovăţia copilului
trebuie să ne fie model, totodată
îndemn în strădania noastră de a ne
păstra starea de curăţie sufletească,
frumuseţea fără egal a nemuririi
noastre, frumuseţe care dă demnitate
personalităţii umane.
Copilul trebuie crescut şi educat
în dragoste şi frică de Dumnezeu.
Dragostea şi frica de Dumnezeu,
odată sădite, vor dezvolta şi vor spori

conştiinţa, care este fiorul sfânt al
omului în faţa prezenţei nevăzute a
lui Dumnezeu, conştiinţa împlinirii
voii lui Dumnezeu care este sfinţirea
vieţii (I Tes. 4, 3). Copilul trebuie să
fie stăpânit de conştiinţa că nu a făcut
atât cât ar fi trebuit pentru a-L iubi pe
Dumnezeu şi pe aproapele său. El
trebuie să aibă frica de a nu trăi
departe de Dumnezeu, frica pentru
n e î m p l i n i re a p o r u n c i l o r l u i
Dumnezeu, frica de a nu fi răspuns
îndeajuns la dragostea lui
Dumnezeu. Omul, care este chip al
lui Dumnezeu, trebuie să aibă şi frica
de a nu fi luptat îndeajuns întru
asemănarea cu Dumnezeu.
Copilul şi tânărul au îndatorirea
sfântă de a-şi asculta atât părinţii
trupeşti, cât şi pe cei duhovniceşti
(naşii de botez, naşii de cununie).
Neascultarea de părinţi este un
mare păcat, cu consecinţe grave şi pe
termen lung. Ea va aduce multă
tulburare şi suferinţă atât în sufletul
copilului cât şi a omului de mai

târziu.
Copilul trebuie să înveţe a fi
cumpătat, cu bună cuviinţă, cu
dragoste de muncă şi să înveţe să
aprecieze rugăciunea.
Cei şapte ani de acasă rămân
pentru copil o mare moştenire. Greu îi
va fi în viaţă omului fără cei şapte ani
de acasă.
Copilul trebuie să crească nu
numai trupeşte ci şi sufleteşte. O
mare bogăţie pe care i-o pot dărui
părinţii copilului este ca aceştia să-l
închine lui Dumnezeu potrivit legilor
noastre străbune.
Copilul trebuie să primească nu
numai hrană pentru trup ci şi pentru
suflet. Această hrană sufletească este
rugăciunea, lectura cărţilor de zidire
sufletească şi, nu în ultimul rând,
împărtăşirea cu Trupul şi Sângele
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Copiii de astăzi sunt sprijin la
bătrâneţe pentru părinţi şi ajutători
ai „fraţilor prea mici ai lui Hristos”
aflaţi în lipsuri materiale sau
sufleteşti (Mat. 25, 40).
Copiii de astăzi sunt politicienii
şi conducătorii de mâine, fiii de
nădejde ai Ţării şi Bisericii, iar de felul
cum vor fi ei educaţi depinde viitorul
României.

† PIMEN
Arhiepiscop
al Sucevei şi Rădăuţilor

Un copil

U n v i s
frumos din care
nu doresc să mă
trezesc niciodată. Un vis în
care tot ce ne
înconjoară de la
primii paşi devine
tărâm de basm. Braţele
mamei sunt aripi de înger, tata e
împăratul cel puternic şi
mărinimos, bunica este Sfânta
Duminică cea înţeleaptă şi
binevoitoare, iar fraţii şi prietenii
au inimi iubitoare şi ochi sinceri,
lipsiţi de viclenie, aşa cum numai
eroii poveştilor pot avea. Bucurie
şi nevinovăţie, frumuseţe şi
veselie, lumină şi culoare, toată
gingăşia florilor de mai şi
limpezimea cerului senin a
adunat-o Dumnezeu în sufletul şi
în privirea unui copil.
Copiii sunt cei care se
apleacă cu drag asupra întregii
creaţii. În braţele lor îşi fac culcuş
puişorii aurii, pisicuţele,
căţeluşii şi mieluşeii jucăuşi,
pentru că ei împărtăşesc din
deplinătatea sufletului lor
dragoste curată tuturor, în mod
sincer şi necondiţionat. Dacă am
reuşi să rămânem toată viaţa
copii, faţa lumii ar fi alta,
zîmbitoare, plină de mulţumire şi
curăţie. Nu ar mai fi lacrimi,
nedreptăţi şi războaie nemiloase.
Cerul întreg ar deveni un steag al
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păcii. Ar dispărea
egoismul şi
lăcomia, ura şi
f ă ţ ă rn i c i a . Ii s u s
Hristos a spus: “De
nu veţi fi ca şi copiii,
nu veţi intra în
împărăţia lui
Dumnezeu”.
Când ne-a trimis darul
minunat al vieţii,
Dumnezeu a dorit ca mai
întâi să fim copii ca să trăim
aceste lucruri minunate,
odoare de preţ pentru fiecare om.
Cele mai scumpe amintiri rămân
amintirile copilăriei, când voioşia
şi pacea domnesc în inimile
tuturor. Voi încerca la rândul meu
să păstrez neatinse valorile
adunate, ca o comoară de preţ în
inima mea, acum când mă pot
bucura de acest privilegiu care
este copilăria.
Din nefericire şi cele mai
frumoase poveşti au şi personaje
negative, întruchipate în zmei şi
balauri, care constat cu durere că
pătrund, uneri şi în realitate,
încercînd să ne fure aoreola
copilăriei. Nici un copil nu merită
să sufere. De aceea, unul din
visele mele, este ca atunci când
voi fi mare să lupt pentru
drepturile copiilor năpăstuiţi de
soartă, deoarece merită din plin o
copilărie fericită în Împărăţia lui
Dumnezeu.
Moroşan Cornelia, cl. a VI-a B
Şcoala nr. 2, Vatra Dornei

Un copil e-o primăvară
Cu ochi mari de păpădie,
E speranţă şi candoare,
Zâmbet pur şi veselie.
Un copil e zbor de fluturi
Colindând din floare-n floare.
E privirea spre înalturi,
Aşteptând să crească mare.

Copilăria mea
Copilăria mea frumoasă
A fost într-una un succes,
Căci mă jucam mereu pe stradă
Şi mă iubeau copiii toţi.
Mama, tata şi bunicii,
Ei mă tot iubeau mereu
Cadouri multe şi frumoase
Îmi ofereau de dragul meu.
Îţi mulţumesc copilărie,
Şi n-aş dori să pleci deloc
Căci tu eşti cea mai frumoasă,
Şi dragoste eu ţie-ţi port.
Anca, clasa a V-a B
Şcoala Grigore Antipa, Tulcea

Un copil e joc şi cântec,
Braţe-ntinse-a-mbrăţişare,
E lumina lunii-n noaptea
Clipelor de închinare.
Un copil e-o bucurie,
Un copil e-o sărbătoare,
Un copil e viitorul,
E o binecuvântare.
Diana Achihăie, cl. a VIII-a,
Şcoala Ion Creangă, Suceava
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De ziua ta

Să trăieşti Mimilică dragă, să fii
bună, să fii bună, pentru ca să poţi fi
fericită. Cei răi nu pot fi fericiţi. Ei
pot avea satisfacţii, noroc chiar, dar
fericire nu. Nu, pentru că mai întâi
cei răi nu pot fi iubiţi, şi-al doilea...
al doilea, de! norocul şi celelalte
"pere mălăieţe", care se aseamănă cu
el, vin de-afară, de la oameni, de la
împrejurări, asupra cărora n-ai nici o
stăpânire şi nici o putere, pe când fericirea,
adevărata fericire în tine înfloreşte şi leagă
rod, când ţi-ai pregătit sufletul pentru ea. Şi
pregătirea asta e opera de fiecare clipă - când pierzi răbdarea,
împrăştii tot ce-ai înşirat şi iar trebuie s-o iei de la început. De aceea şi
vezi aşa de puţini oameni fericiţi... Atâţi câţi merită.
A, dacă nu ne-am iubi pe noi aşa fără de măsură, dacă n-am
face atâta caz de persoana noastră şi dacă ne-am dojeni de câte ori am
minţit sau ne-am surprins asupra unei răutăţi ori asupra unei fapte
urâte, dacă, în sfârşit ne-am examina mai des şi mai cu nepărtinire
(lesne-i de zis!), am ajunge să răzuim din noi partea aceea de prostie
fudulă, de răutate şi de necinste murdară, din care se-ngraşă
dobitocul ce se lăfăieşte în nobila noastră fiinţă. Se ştie că durerea e un
minunat sfătuitor. Cine-i mai deschis la minte trage învăţătură şi din
durerile altora.
Aşa, Mimilică dragă, ceartă-te de căte ori te simţi egoistă,
de căte ori te muşcă de inimă şarpele răutăţii, al invidiei sau al
minciunii. Fii aspră cu tine, dreaptă cu prietenii şi suflet larg cu cei răi.
Fă-te mică, fă-te neînsemnată de câte ori deşertăciunea te îndeamnă
să strigi "Uitaţi-vă la mine..." Dar, mai ales aş vrea să scriu în
sufletul tău aceasta: Să nu faci nici o faptă, a cărei amintire te-ar
putea face vreodată să roşeşti. Nu e triumf pe lume, nici sprijin mai
puternic, nici mulţumire mai deplină, ca o conştiiţă curată.
Păstrează scrisoarea asta. Când vei fi de cincizeci de ani
ai s-o înţelegi mai bine. Să dea Dumnezeu să o citeşti şi atunci cu
sufletul senin de azi.
Te îmbrăţişează cu drag,
al tău tată, Alexandru Vlahuţă

Copil cuminte ...
vreau să fiu
Un copil, chiar dacă-i considerat rău, are în el şi părţi bune.
El poate să le regăsească atunci când se străduieşte pe calea
cea bună, ascultă ce i se spune, nu se bate, nu vorbeşte urât şi
nu pomeneşte numele celui rău şi nu înjură niciodată.
Şuharu Claudia, cl. a V-a

Cuminţenia este un dar bineplăcut lui
Dumnezeu.
Viziteu Vlad, cl. a II-a

Poţi deveni un copil cuminte foarte uşor. Să devii din
încăpăţânat - ascultător, din neastâmpărat - liniştit,
din zvăpăiat - blând şi milos.
Arghir Ionuţ, cl. a V-a

Cuminţenia este cea mai importantă carte de vizită a
copilului. Copilul cuminte învaţă şi împlineşte cele zece
porunci dumnezeieşti şi cele nouă porunci bisericeşti. Copilul
nu trebuie să uite niciodată porunca a V-a din
Decalog:„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta ...”.
Silea Oana, cl. a VIII-a

Cuminţenia este fapta care te duce spre
împărăţia lui Dumnezeu.
Avădănuţă Richard, cl. a II-a

A fi cuminte înseamnă să fii în ascultare, căci după aceasta
toate vin de la sine. Un copil cuminte ascultă de părinţi ca de
Dumnezeu, nu ţine cont de părerile anturajului şi urmează o
singură cale - spre mântuire.
Ciocan Laura, cl. a VII-a

Poţi deveni cuminte dacă stai cu copiii cuminţi.
Onesiforeanu Vlad, cl. a IV-a

Elevi ai Şcolii Generale Nr. 4, Suceava
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Legenda
Sanzienei
Bătrânii povestesc că demult, demult,
într-un sătuc de la marginea pădurii, trăia o fată
orfană, săracă, dar foarte harnică şi frumoasă.
Înaltă şi zveltă, cu părul bălai şi ochii albaştri
luminoşi şi blânzi, era plină de dragoste faţă de
cei din jur. Aşa era Sânziana, dar sătenii treceau
pe lângă ea cu nepăsare sau dispreţ, o alungau şi-i
adresau vorbe de ocară.
Singura ei alinare erau clipele în care în
căsuţa ei sărăcăcioasă se închina rugându-se la
Dumnezeu nu doar pentru o viaţă mai bună, ci şi
pentru ca Dumnezeu să îmbuneze sufletele
sătenilor, sădindu-le în inimi seminţele
milostivirii, ale îngăduinţei şi ale dragostei faţă
de celălalt.
Milostivă şi iubitoare, Sânziana era prietenă
cu păsările şi animalele pădurii; se jucau
împreună, împărţeau hrana şi, uneori, chiar
culcuşul cald unde înnoptau. Se simţeau foarte
bine împreună.
Într-una din zile, Sânziana îşi simte trupul
atât de greu şi fierbinte încât toate încercările de a
se ridica din pat fură zadarnice. Rămase acolo
suferind pe patul ei de crengi şi doar vietăţile
pădurii se întrebau mirate unde le este buna
prietenă.
Zadarnic alergară prietenele ei necuvântătoare să-i aducă apă, hrană şi leacuri pentru
însănătoşirea ei, Sânziana se simţea tot mai rău.
Suferinţa îi istovise trupul şi doar blânda alinare
ce o găsea în rugăciunile necontenite adresate lui
Dumnezeu o mai ţineau în viaţă.
Pe când Sânziana se stingea văzând cu ochii,
în căsuţă intră o femeie bătrână cu chipul
luminos şi blând, Sfânta Vineri, care cu glas cald
şi duios precum o mângâiere îi spuse Sânzienei:
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- Frumoasă şi blândă ai fost ca
o floare, floare gingaşă să fii deacum înainte; alungată şi
dispreţuită ai fost, de acum vei fi
căutată şi îndrăgită, vei fi pusă la
icoane căci tu le vei alina multe
suferinţe şi vei avea puteri

Ştiaţi că....

tămăduitoare.
Astfel îi vorbi Sfânta Vineri
şi-n clipa următoare frumoasa
fată cu părul bălai se transformă
într-o zveltă floare de culoare
galbenă, ale cărei patru petale
încrucişate aminteau de
binecuvântarea Sfintei Vineri, de
Crucea Credinţei în Dumnezeu şi
în îndreptarea celor răi. Parfumul
ei neasemuit plutea în jur
răspândind parcă din bunătatea,
credinţa şi milostenia copilei
bălaie de odinioară.
Sânziana e acum iubită şi
îngrijită, soarele o mângâie,
vântul o leagănă, iar pământul
bun şi primitor îi este casa
primitoare pe care mereu şi-a
dorit-o.
ed. Achihăie Sanda,
Grădiniţa “Sf. Ioan cel Nou”, Suceava

Sânzienele (Galium verum) sunt un simbol al verii,
deoarece perioada lor de maximă înflorire este identică
cu perioada de maximă strălucire a soarelui, în preajma
solstiţiului de vară. Răspândite în toată ţara, sunt
cunoscute şi sub numele de Drăgaică. Ele sunt
sărbătorite în data de 24 iunie, o dată cu sărbătoarea
creştină a Naşterii Sf. Ioan Botezătorul.
Din punct de vedere terapeutic, sânzienele îşi merită
renumele de plantă miraculoasă, având în egală măsură
proprietăţi vindecătoare, de înfrumuseţare şi de
imunizare faţă de boală. Misterul acestei plante - folosită
de sute de ani în tratamentul bolilor de ficat, a
reumatismului, a bolilor tiroidiene, renale şi nervoase nu a putut fi pătruns deocamdată de către ştiinţă.

CONCURS
Vă invităm să participaţi la un concurs de cules
plante medicinale.
Vor fi premiaţi copiii care vor trimite pe adresa mănăstirii cele mai
multe şi diverse plante medicinale.
Acestea vor fi donate apoi căminelor de bătrâni din judeţ.
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S F I N T, I I B R Â N C O V E N I
-COPII MARTIRI -

Istoria românilor de la sfârşitul sec. al XVII-lea şi începutul secolului
al XVIII-lea este dominată de personalitatea şi realizările voievodului
Constantin Brâncoveanu, ales domn al Tării Româneşti în 1688 de sfatul
boierilor împreună cu Mitropolitul Teodosie.
Strălucit politician, diplomat şi om de cultură, Brâncoveanu a
desfăşurat „o politică de cumpătare, dar practică; puţin strălucitoare, dar
foarte folositoare”. Domnia sa de peste un sfert de veac a fost caracterizată
ca una din cele mai înfloritoare pentru cultura românească, fiind ultimul
domnitor din ţările noastre care a reuşit să rămână în
scaun atâta timp. Epoca sa a consacrat un
nou stil artistic, cel brâncovenesc.
Brâncoveanu a pus să se ridice mănăstiri,
bine înzestrate material, ca: Hurezi,
Brâncoveni, Sâmbăta de Sus, Sf.
Gheorghe Nou, a reclădit Curtea Veche
din Bucureşti, a fondat noi aşezăminte la
Făgăraş, Ocna Sibiului, Ismail,
Constantinopole, a construit
palatele de la Potlogi şi
Mogoşoaia, arhitectura
munteană îmbinându-se armonios cu
influenţe renascentiste. Cu sprijinul
îndeosebi al Mitropolitului Antin
Iivireanul, voievodul
muntean a deschis
tipografii la Buzău,
B u c u r e ş t i ,
Târgovişte, Snagov,
Râmnic, unde s-au
tipărit 42 titluri de
carte în limba
greacă şi 39 în
limba română.

Brâncoveanu a continuat politica tradiţională a voievozilor români
susţinând material şi moral Biserica Ortodoxă
Ortodoxă, prin construirea de
locaşuri de cult, înzestrarea lor cu danii, tipărirea cărţilor de învăţătură
creştină care se împărţeau gratuit şi românilor din Moldova şi Ardeal,
precum şi creştinilor ortodocşi de dincolo de hotarele ţării.
Şi fiii săi au avut un aport cultural prin care au rămas în istorie:
Constantin ca traducător în greacă modernă a operei ”Paralele greceşti şi
romane” a lui Plutarh, iar Ştefan şi Radu ca autori de predici în greceşte la
sărbătorile marilor sfinţi.
Sfârşitul domniei lui Brâncoveanu, impresionează şi astăzi. Turcii
l-au bănuit că ar unelti împotriva lor, fiind încredinţaţi că este de partea
apusenilor iar în primăvara anului 1714, sultanul trimite la Bucureşti o
escortă care să-l aducă la Constantinopol pe Brâncoveanu cu toţi ai lui.
La judecată Vodă Brâncoveanu s-a apărat cu multă înţelepciune de
nedreptele învinuiri. Turcii l-au supus la chinuri groaznice, atât pe el cât şi
pe feciorii lui timp de trei luni şi jumătate.
În ziua de Sfânta Maria Mare - 15 august 1714 - domnitorul tocmai
împlinea 60 de ani. Porţile cele grele ale temniţei s-au ridicat iar domnul
împreună cu fiii lui, istoviţi de chinuri şi suferinţe, legaţi în lanţuri grele,
cu capetele descoperite, cu picioarele goale şi numai în cămăşi, au fost
duşi în faţa sultanului Ahmed şi li s-a cerut lepădarea de credinţa creştină
şi îmbrăţişarea celei mahomedane.
Răbdătorul domn răspunse cu hotărâre: „Averea toată câtă am
avut tu mi-ai luat-o şi alta nu am; iar de legea creştină nu mă las,
căci în ea m-am născut şi am trăit şi în ea vreau să mor".
Auzindu-i cuvintele sultanul turbă de mânie şi porunci să taie mai întâi pe
copii, începând cu cel mai mare, ca să fie suferinţa tatălui lor mai
dureroasă. Călăul reteză capul lui Constantin, feciorul cel mai mare, apoi
urmă Ştefan şi Radu. Când veni rândul lui Matei, feciorul cel mai mic,
acesta începu să plângă. Tatăl său l-a îmbărbătat zicând: „Fiule, am
pierdut tot ce aveam. Nu ne-au mai rămas decât sufletele; să nu le
pierdem şi pe ele, ci să le ducem curate înaintea feţei Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru".
Cei patru feciori ca patru brazi zăceau acum tăiaţi sub ochii
vajnicului lor părinte. Călăul tăie apoi capul lui Ianache Văcărescu, iar la
urmă veni şi rândul domnitorului Brâncoveanu, care se închină liniştit şi
hotărât, zicând: “Doamne, fie voia Ta”. Iataganul mai sclipi o dată şi
sufletele lor curăţite de orice păcat prin „botezul sângelui" se înalţă în
văzduh ca să primească cununile slavei muceniceşti.
Moartea aceasta cutremurătoare a impresionat întreaga Europă
Creştină, fiind unicul domnitor martir din istoria creştinismului
universal. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat împreună cu fiii săi şi
sfetnicul Ianache în anul 1992, rânduind spre prăznuire ziua de 16 august
august.
Prof. Lucian Dimitriu , Măriţei
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“Intrarea Maicii Domnului în Biserică”

Copilaria
Maicii Domnului
Viaţa Maicii Domnului
este o minune şi o lumină pentru
toate popoarele lumii. Sfântul
Evanghelist Luca în cap. I spune
că datorită smereniei sale toate
popoarele o vor preamări.
Părinţii Maicii Domnului,
Sf. Ioachim şi Ana, făceau parte
din seminţia lui David, una din
cele 12 seminţii ale poporului Pictură de Mihai Moroşan, Paraclisul Măn. Sf. Ioan Suceava
evreu. Deşi aveau averi, duceau
o viaţă modestă, în simplitate, o viaţă duhovnicească cum rar se întâmplă
printre oamenii bogaţi. Permanent se străduiau să facă fapte bune, milostenii,
păzind cu sfinţenie poruncile lui Dumnezeu.
Pentru că nu aveau copii, sufletele lor erau aprinse de durere şi de multă
întristare. În acele timpuri, părinţii care nu aveau copii erau consideraţi
oameni păcătoşi, crezându-se că din cauza păcatelor Dumnezeu a îngăduit să
nu se bucure de copii. Dar ei nu s-au descurajat, ci cu încredere şi nădejde se
rugau neîncetat lui Dumnezeu în post şi tăcere, ziua şi noaptea. Dreptul
Ioachim îşi amintea de strămoşul său Avraam, căruia Dumnezeu i-a dăruit fiu
tocmai la adânci bătrâneţi. Şi dreapta Ana, rugându-se cu lacrimi înaintea lui
Dumnezeu şi cu suspine a făgăduit că dacă Dumnezeu îi va dărui un copil îl va
închina Sfintei Sale Biserici.
Iată că îngerul Domnului i se arată, zicându-i: „Ana, Ana, s-a auzit
rugăciunea ta, suspinurile tale au străbătut cerurile şi lacrimile tale au cântărit
mult înaintea lui Dumnezeu. Deci, iată, Domnul m-a trimis să-ţi spun că vei
zămisli şi vei naşte pe Fiica cea binecuvântată de Dumnezeu prin care se vor
binecuvânta toate seminţiile şi se va mântui toată lumea, iar numele ei va fi
Maria.” După vestea primită prin înger de la Dumnezeu, Sfânta Ana cu smerită
bucurie merge la Ierusalim ca să mulţumească lui Dumnezeu. În acelaşi ceas,
acelaşi înger s-a arătat dreptului Ioachim în pustie, unde era în rugăciune şi i-a
adus vestea că va avea un copil.
De această naştere a Pruncei Maria s-a bucurat şi cerul şi pământul,
cetele îngereşti şi popoarele pământeşti, fiindcă Prunca Maria avea să devină
sălaşul lui Iisus Hristos.
Drepţii Ioachim şi Ana o aveau pe Prunca Maria ca pe lumina ochilor şi se
ocupau de creşterea şi educaţia ei cu deosebită bunăcuvinţă, nu numai ca pe un
dar primit de la Dumnezeu, ci mai mult, să-şi îndeplinească făgăduinţa făcută,
de a o închina lui Dumnezeu, aducând-o la Templul din Ierusalim.
Şi astfel, la trei ani de la naşterea Pruncei Maria, părinţii Ioachim şi Ana
împreună cu o mulţime de fecioare cu făclii aprinse se îndreaptă spre Biserică,
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cântând psalmii aleşi ai strămoşului David. Aici este întâmpinată de Proorocul
Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, care era arhiereu în acea perioadă.
Ca prooroc şi înaintevăzător, el a cunoscut şi a văzut cu ochii minţii în Fecioara
Maria împlinirea proorociilor Vechiului Testament, şi cu toată credinţa a
primit-o şi a condus-o în Sfânta Sfintelor - altarul unde nu avea nimeni voie să
intre, ci numai singur arhiereul, şi aceasta o singură dată pe an. În altar era
chivotul Legii, iar dacă era atins de vreun om păcătos era pedepsit de
Dumnezeu cu moartea.
Până la vârsta de 15 ani a petrecut aici la Templu, unde se ruga, citea şi
învăţa din cărţile Vechiului Testament, inclusiv profeţiile care vorbeau despre
Fecioara care va naşte Fiu pe Emanuel, Fiul lui Dumnezeu. Se îndeletnicea cu
diferite lucrări de mână pe care le deprinsese de la mama sa, Sfânta Ana. Se
hrănea cu pâine cerească adusă de îngerul lui Dumnezeu care-i vorbea, iar
hrana pământească ce o primea, o împărţea săracilor care veneau la Templu.
Modelul Maicii Domnului este cel mai frumos şi mai cuprinzător de
urmat pentru fiecare dintre noi. De aceea, la îmbisericirea pruncului, părinţii
creştini îşi încredinţează copilul Maicii Domnului. Ei i se încredinţează tinerii
care vor să-şi rânduiască viaţa ca să placă lui Dumnezeu. Vestimentaţia şi
cuminţenia Maicii Domnului este model de purtare pentru fetele din toate
timpurile, inclusiv pentru fetele din zilele noastre. Este păcat ca fetele să se lase
influenţate de moda distractivă a mileniului nostru. Maica Domnului e în
acelaşi timp model pentru cei curaţi, dar şi întărire pentru cei ce cad şi reazem
pentru ridicarea lor. E o icoană pururea vie, pentru orice OM.
Părintele Vartolomeu, Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou

Sfanta Scriptura despre...
Maica Domnului
Să aflăm ce spuneau despre Maica Domnului doi Sfinţi Apostoli. Va trebui
să rezolvaţi corect perechile de exerciţii de mai jos şi să aflaţi trimiterile
pentru două versete din Noul Testament. Rezultatul primului exerciţiu
reprezintă capitolul, iar rezultatul celui de-al doilea, versetul.

Copiii care vor transcrie din Noul Testament versetele
corecte şi le vor trimite pe adresa revistei până la data de
15 august 2007, vor primi câte o surpriză!
Sf. Ev. Luca

Sf. Ev. Matei

3 x 9 - (17 x 2 - 29 + 5 x 4) -1 =
74 : 2 - 35 + 50 - 3 x 3 =

4 x 7 + 1 - (7 x 5 - 24 : 3) - 1 =
5 + (4 x 4 - 4 + 3 +18 : 2 - 8) =
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Scrisoarea
de recomandare
Într-un atelier de
cizmărie icoana Maicii
Domnului pentru care
cizmarii aveau mare evlavie
era aşezată la loc de cinste. În
fiecare seară ei aprindeau
lumânări în faţa icoanei,
tămâiau şi se rugau împreună
cu cei doi mici ucenici ai lor.
Dar într-o seară, pe
când copiii rămăseseră
singuri să termine curăţenia în
atelier, s-a întâmplat să aibă loc
un cutremur puternic care în
scurt timp a dărâmat întreaga
prăvălie. Meşterii au alergat deîndată
să-i scoată pe copii dar, când au ajuns, părea deja prea târziu, căci
atelierul era distrus.
Au început să dea grabnic dărâmăturile deoparte pentru a
scoate, strivite credeau ei, trupurile copiilor. Dar mare le-a fost
mirarea când le-au auzit vocile. I-au scos de acolo teferi şi neatinşi şi,
miraţi, i-au întrebat prin ce minune au scăpat cu viaţă. Atunci ei au
răspuns:
„Când am simţit cutremurul, am plâns înaintea icoanei Maicii
Domnului şi ne-am rugat Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să ne
ajute. Îndată am văzut din icoană un acoperământ care s-a aşezat
deasupra noastră şi toate pietrele şi lemnele ce cădeau ne ocoleau şi
nu ne loveau. Preasfânta ni s-a arătat tocmai cum era pictată în
icoană şi ne spunea să nu ne temem. Ea a ţinut acel acoperământ
până când ne-aţi scos de sub dărâmături”.
Ca mărturie a minunii salvării copiilor, în locul acela a fost
construită o Biserică în cinstea Acoperământului Maicii Domnului.
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Toţi cei care citesc cu credinţă Acatistul
“Acoperământul Maicii Domnului”
simt ajutorul şi folosul Maicii Domnului.

Un negustor publică în ziare un anunţ
precum că îi trebuie un băiat de prăvălie. În ziua hotărâtă
să aibă loc alegerea, s-au prezentat mai mulţi băieţi. Dintre toţi,
unul singur nu avea scrisoare de recomandare.
Negustorul îi invită pe toţi în odaie şi îi urmări cu atenţie.
Apoi, oprind pe cel din capătul grupului, i-a respins pe toţi
ceilalţi. Un prieten al negustorului, care era de faţă la această
alegere, întrebă:
- Ce te-a determinat să-l alegi pe băiatul care nu avea
recomandare?
- Te înşeli, zise negustorul. Acest băiat are cele mai multe
recomandări. Mai întâi, el s-a şters pe picioare înainte de a intra
în odaie şi a închis uşa încet, prin urmare este cu băgare de seamă.
Apoi, a lăsat pe ceilalţi să se aşeze pe scaune, el rămânând în
picioare. Asta dovedeşte bunătatea. Văzând jos registrul pe care
anume îl lăsasem acolo, el l-a ridicat
pe birou, pe când ceilalţi l-au
împins cu piciorul. Când i-am
chemat înauntru, a fost
singurul care nu s-a
înghesuit să intre. Nu a
vorbit neîntrebat şi nici mai
mult decât a trebuit. Este
prin urmare un băiat modest
şi cuviincios. Am observat că
avea mâinile, faţa şi hainele
foarte curate. Toate acestea
preţuiesc mai mult decât
orice scrisoare de recomandare. De un astfel de om
ai întotdeauna mare nevoie!

Grafică de Tomescu Sofronia, cl. a IX-a A, Cajvana

Faptele spun mai mul t
decât o mie de vorbe!
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O poveste “despre înfiere”
D

rumul Anei spre serviciu trecea pe lângă o casă de copii. Şi
de fiecare dată, inima i se strângea puţin, privind la copiii
care se jucau în curte. Dacă te uitai cu atenţie în ochii acelor copii, dincolo
de voioşia şi însufleţirea cu care se jucau, puteai ghici o umbră de tristeţe.
''Se vede că dragostea de mamă nu poate fi înlocuită de nimic'' îşi spunea
în gând Ana. Şi ea avea trei copii, care de care mai zburdalnic, şi deşi nu îi
era uşor să aibă grijă de ei, bucuria pe care i-o aduceau îi dădea multă
putere.
Era o zi frumoasă de mai când, în drumul ei obişnuit, a văzut la
poarta casei de copii o fetiţă care privea cu uimire lumea care trecea
grăbită pe stradă. Pentru că tocmai cumpărase nişte căpşuni, Ana s-a
simţit îndemnată să-i ofere micuţei câteva fructe. Au intrat în vorbă şi aşa
a aflat că Ioana avea doar 10 ani şi că nu-şi cunoscuse niciodată părinţii,
care-o părăsiseră de când era încă foarte mică. Cel mai mult a surprins-o
că fetiţa se gândea cu drag la mama care-o uitase şi tare ar fi vrut s-o
cunoască. Nevinovăţia şi lipsa de răutate a acestui copil au impresionat-o
adânc pe Ana. I se părea plăpândă şi totuşi
puternică, ca strălucirea unei
lumânări în noaptea de Înviere. Şi se
temea ca viaţa dură de la orfelinat,
lipsită de dragostea şi ocrotirea
părintească, să nu stingă această
flacără gingaşă din sufletul ei.
Ana a discutat şi cu soţul ei
despre Ioana, au vizitat-o
împreună de câteva ori şi nu după
mult timp, s-au hotărât să o
înfieze. Ştiau că Dumnezeu, Tatăl
copiilor orfani, îi va ajuta să aibă
grijă de toţi cei patru copii şi nu se
temeau de greutăţile pe care le-ar
fi putut întâmpina.
Liliana Jardă, Suceava

Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după
credinţa şi faptele sale!
Citiţi din Sfânta Scriptură
Epistola Sf. Apostol Iacob, cap. II.
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Pilda celor zece fecioare
Împărăţia cerurilor se va asemăna cu
zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit
în întâmpinarea mirelui. Cinci însă dintre ele
erau fără minte, iar cinci înţelepte. Căci cele
fără minte, luând candelele, n-au luat
untdelemn în vase, odată cu candelele lor.
Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi
au adormit. Iar la miezul nopţii s-a făcut
strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţi întru
întâmpinarea lui! Atunci s-au deşteptat toate
acele fecioare şi au împodobit candelele lor. Şi
cele fără minte au zis către cele înţelepte:
Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting
candelele noastre.
Dar cele înţelepte le-au răspuns,
zicînd: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici
nouă, nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce
vând şi cumpăraţi pentru voi. Deci plecând ele
ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau
gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis.
Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte
fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschidene nouă. Iar el, răspunzând a zis: Adevărat zic
vouă: Nu vă cunosc pe voi.
Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi
ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.

“ Primeşte Doamne şi
glasul rugăciunii mele
ca şi eu să mă fac
părtaş fecioarelor celor
înţelepte cu luminata
făclie a sufletului meu
şi să te slăvesc pe Tine,
Dumnezeu-Cuvântul,
cel Slăvit în Tatăl şi în
Duhul Sfânt. Amin!”
Din rugăciunile dimineţii

Sf. Evanghelist Matei, 25, 1-13
Cele cinci fecioare înţelepte sunt personificarea tuturor
oamenilor care, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, se îngrijesc de lumina
cea sufletească (candela). Această lumină sufletească nu se poate
aprinde decât prin faptele milostivirii (untdelemnul), prin dragostea faţă
de aproapele nostru. Cele cinci fecioare neînţelepte reprezintă sufletele
care au dat uitării faptele iubirii de Dumnezeu şi de oameni. Şi iată şi uşa
care se închide precum şi sufletele noastre s-au închis la nevoile
aproapelui nostru. Precum rămâne fără folos bătaia suferinţei oamenilor
aflaţi în nevoi la uşa inimii noastre, aşa rămâne şi bătaia noastră la uşa
Împărăţiei lui Hristos fără nici un fel de răspuns, primind şi noi după
dreptate toate câte le merităm.
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Pantofii aurii
O ştiu de multă vreme pe
Mărioara. Nu avea încă trei
anişori când bunica ei o aducea
duminică de duminică la biserică.
Am văzut-o ani de-a
rândul ascultând cuminte slujba,
mai mult ascunsă în strană de
ruşinea celor ce nu conteneau să
întrebe câţi ani are de este aşa de
cuminte. Avea pe atunci ochii
curaţi şi albaştri ca cerul senin.
Zâmbea nevinovată, cu privirea
mai mult în pământ, ca o floare
plecată sub povara propriei
frumuseţi. Când se închina la
icoane, parcă auzeam aripi de
îngeri fâlfâind deasupra ei... Îmi
era tare dragă şi aşa aş fi vrut să
rămână!
Într-o zi însă, bunica ei a
venit la biserică parcă cu o altă
fetiţă. Semăna mult cu Mărioara,
dar nu era ea. Nu mai era fata mea
dragă cu ochii senini ca cerul. Nu
era fata smerită şi cuminte ca o
floare. Nu se mai auzeau îngeri
zburând deasupra ei când se
închina.
Fetiţa aceasta avea o
privire împrăştiată şi rătăcea cu
ochii de colo-colo fără nici o sfială.
La slujbă nu mai avea atenţie, nici
răbdare. Ieşea mereu din biserică
fără nici o pricină. Semnul Sfintei
Crucii şi-l făcea repede şi fără
evlavie.
Am privit-o atent. Era
Mărioara, dar parcă nu era ea. Nu
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ştiam ce să cred. Abia atunci când
am dat cu ochii de pantofii ei am
înţeles.
Deşi nu avea încă nouă
ani, Mărioara avea pantofi aurii.
Pantofii aveau vârful ascuţit şi
lung şi erau atât de nepotriviţi în
picioruşele ei! Erau atât de
nepotriviţi pentru o fetiţă de nouă
ani!
Atunci am înţeles totul.
Am înţeles ce se întâmplase cu
fetiţa mea dragă. Şi am plâns în
sufletul meu.
Am plâns pentru că mi-am
dat seama că în clipa în care şi-a
ales din vitrină pantofii aurii, în
ziua aceea copilăria ei a murit. Am
plâns pentru că se ofilise un suflet
de crin. Se mai scuturase o floare,
şi încă cea mai frumoasă: floarea
copilăriei.

Nu sunt supărată pe ea.
Însă un singur lucru aş vrea să
înţeleagă. Că nu este nimic mai de
preţ pe lumea asta decât un suflet
curat şi nevinovat. Nu este floare
mai frumoasă decât floarea
copilăriei. Nu trebuie să te

grăbeşti să o scuturi singură, se va
scutura de la sine oricum...
Mi-e atât de dor de fata
mea dragă cu ochii senini şi
sufletul de crin! Şi cred şi
nădăjduiesc că într-o zi fata mea
dragă va învia!

Despre
moda

A fi la modă înseamnă a te
lăsa antrenat de un curent care se
impune la un moment dat în
ţinută, comportament, limbaj.
A încerca să ţii pasul cu
moda indiferent de stilul ei şi de
cheltuielile pe care le implică este
un lucru pe cât de costisitor, pe
atât de inutil şi ruinător de suflet
deoarece aduce în suflet, încetul
cu încetul, o mulţime de patimi.
Apare egoismul care te
face să te gândeşti doar la tine,
fără să-ţi pese de părinţi sau de

!!?

cei pe care i-ai putea ajuta.
Apoi apare mândria,
părerea că eşti mai grozav decât
alţii, dorinţa de a impresiona prin
ceva care de fapt nu face parte din
tine. Poate apare dispreţul faţă de
aproapele, marginalizarea celor
care n-au posibilităţi materiale
pentru a fi mereu „la modă”.
Când moda este şi
indecentă, relele pe care le aduce
în suflet sunt şi mai mari.
O persoană cu o ţinută
provocatoare care îşi dezveleşte
sau îşi expune trupul fără nici o
reţinere, se aseamănă cu cel care
deţine o comoară pe care o aruncă
în noroi sau o foloseşte spre rău în
loc să o valorifice.
Trupul este „templu al
Duhului Sfânt” şi este chemat să
fie împreună cu sufletul
moştenitor al Împărăţiei lui
Dumnezeu.
De noi depinde să
înfrumuseţăm faţa lumii, viaţa şi
viitorul nostru, dacă vom şti ce să
alegem, ce să primim din ceea ce
ni se oferă!
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P oveşti

de munte

Drumul spre stână trecea prin pădure, iar prin pădure, ce mai
privelişte!! Copaci uriaşi, păsărele mii care se întreceau în cântul lor şi
cucul care desigur îşi striga fratele. Era răcoare, umbră şi miros de flori.
Peisajul care se deschidea sub ochii lui Alex era minunat. Trecură de
pădure şi apoi după o cotitură zăriră stâna. Câinii de la stână i-au simţit şi
au ieşit în întâmpinarea lor lătrând.
- Bunicule, bunicule, mi-e frică , spuse Alex şi s-a lipit de bunicul.
- Nu-ţi fie frică, că nu fac nici un rău, ei îşi fac datoria. Au ajuns în
faţa stânei, dar câinii tot mai lătrau, ca şi cum i-ar fi întrebat cine sunt, ce
vor, de unde sunt şi ce caută pe teritoriul lor.
Din stână ieşi un bărbat înalt, cu mustaţă mare, răsucită şi
brumată. Era baciul Ion. Baciul este un om din sat, dar e un om deosebit şi
cu credinţă în Dumnezeu. Iarna, când nu este la stână vine la biserică în
fiecare duminică şi la sărbători, iar când trebuie să meargă cu oile la stână,
cheamă preotul care face rugăciuni şi stropeşte oile cu agheasmă.
Când l-au zărit pe baci câinii s-au oprit din lătrat şi s-au depărtat.
- Bună ziua baciule şi bine v-am găsit, zice bunicul.
- Bună să vă fie inima şi bine aţi venit, zice baciul. Ce vânt vă aduce?
- Baciule, am venit să vedem şi noi cum este la stână. Alexandru
este nepotul meu şi este curios să vadă cum este viaţa la stână.
- Oile sunt la păscut. Ne bucurăm de cei care trec pe la noi. Pentru
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că aţi venit astăzi vă servesc cu caş dulce, cu urdă
dulce şi balmoş. Dacă veneaţi miercuri sau vineri,
nu vă dădeam de dulce pentru că noi ţinem post
pentru binele sufletelor noastre şi sănătatea oilor.
Eu ştiu că la oraş aveţi multe bunătăţi, dar noi vă
servim cu dragoste cu tot ce avem mai bun.
În câteva clipe baciul aprinde focul, pune ceaunul cu apă pe
chirostei, presară mălai şi acoperă cu un capac ca să nu sară cenuşă în
ceaun. În câteva clipe mămăliga este gata şi o răstoarnă pe un prosop curat,
întins pe masă. Baciul pune din nou ceaunul pe chirostei şi toarnă laptele
pentru fiert. Între timp aşează pe masă străchinile, lingurile şi, după ce au
făcut rugăciunea, au început să mănânce.
Şi cum stăteau de vorbă, iată că se aud sunete de tălăngi şi de
clopote. Veneau oile în şirag, înghesuindu-se una în alta. Unele oi şi unii
berbeci aveau clopote sau tălăngi la gât. Fiecare scotea un alt sunet, iar
sunetele lor păreau că se întrec, dornice să compună o adevărată simfonie.
Tălăngile se pun la oile care merg primele pentru ca celelalte să se ia după
ele, dar şi pentru ca să le găsească mai uşor pe cele care se pierd.
Pe o portiţă larg deschisă oiţele intrau şi ştiau să ajungă la ţarc.
După ce au intrat o parte din oi, strungarul, căci aşa se numeşte cel ce mână
oile la strungă, a închis poarta. Cei doi ciobani şi baciul s-au aşezat pe
scăunele de lemn şi, prin două urdigăi, puneau urdinişul în găleţile de
lemn. Ciobanii mulgeau oile şi adunau laptele din jumătatea de zi.
Alex se uita mirat. Laptele, înspumat, degaja un miros de flori de
câmp. După ce au terminat de muls oile, baciul i-a întrebat dacă le-a plăcut
brânza, şi le-a povestit cum strecoară laptele şi îi pune cheag. Îl lasă cam o
oră să se închege bine, apoi îl strecoară în altă pânză curată şi se lasă la
scurs zerul. Aşa iese caşul. Îl lasă să se zvânte şi-l pune pe comarnic, un fel
de grătar din vergi de stejar. Zerul rămas se pune într-un cazan, se fierbe şi
uite aşa se face urda.
Toţi l-au ascultat cu
atenţie. Baciul le-a dat o lecţie de
ospitalitate pe care oaspeţii nu o
pot uita. La urmă de tot, zâmbind,
a început să cânte:

Uite-aşa se face-un caş,
Din flori de pe imaş,
Din mână de ciobănaş,
Ce cântă din fluieraş
Şi bea apă din izvoraş
Şi-i mândru şi drăgălaş,
Voinicelul ciobănaş.
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Educarea
ascultării

Nu încape îndoială că toţi
părinţii ar dori să aibă copii
ascultători şi respectuoşi şi totuşi,
în vremea noastră, mulţi se plâng
de neascultarea şi lipsa de respect a
copiilor.
Pentru aceasta, părinţii
trebuie să înăbuşe egoismul încă
din pruncie. Aşa învaţă şi fiul lui
Sirah: Nu-l lăsa pe fiu în voia lui la
tinereţe şi nu trece cu vederea
greşelile lui. Pleacă grumazul lui
la tinereţe şi bate-l până este
prunc, ca nu cumva,
încăpăţânându-se, să nu te
asculte (30,11-12). Exact acelaşi
lucru îl spune Duhul Sfânt şi prin
gura împăratului Solomon: Fiul ce
rătăceşte, adică este lăsat în voia
lui, ruşinează pe părinţii săi.
Aşadar, încă din pruncie eşti dator,
părinte creştin, să nu laşi copiii în
voia lor, ci trebuie să înăbuşi
răzvrătirea voinţei lor. Copilul îşi
arată voinţa încă din leagăn,
plângând. Dacă copilul plânge
dintr-o pricină vrednică de luat în
seamă (este flămând sau însetat, îl
doare ceva, este încins sau
murdar), ar fi o cruzime să îl lăsaţi
în starea cu pricina. Atunci trebuie
să-i împliniţi cererea, dar dacă
ţipătul lui vine din capriciu sau
egoism, indulgenţa şi încurajarea
sunt foarte vătămătoare. În acest
caz lăsaţi-l pe micul plângăreţ să
plângă, nu vă faceţi griji pentru el.
După ce se va sătura de plâns, o să
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înceteze singur când va vedea că nu
obţine nimic cu plânsul.
Dimpotrivă, dacă va observa că te
grăbeşti să vii întotdeauna când
plânge el, va plânge tot mai des ca
să obţină ceea ce doreşte.
Nu fă tot ce îţi cer copiii.
Dimpotrivă, învaţă-i să li se refuze
unele lucruri. La rugămintea sau
pretenţia copilului este neapărată
nevoie uneori să spui nu, şi odată
rostit acest cuvânt, cu el trebuie să
şi rămâi, nelăsându-te înduplecat
nici de rugăminţile şi alintările,
nici de capriciile şi de
încăpăţânarea copilului.
Şi nu încape îndoială că
pentru copii este folositor refuzul
nu doar atunci când cer vreun
lucru vătămător sau cu neputinţă,
ci şi atunci când cer un lucru
îngăduit. Copilul trebuie să se
înveţe să îşi biruie voia şi să se
deprindă cu înfrânarea, cu
cumpătarea, modestia şi
simplitatea, căci aşa zice
proverbul: Să fim cumpătaţi în
toate ca sarea-n bucate.
Învaţă-ţi copilul să asculte
grabnic şi fără întârziere. Copilul
bun se supune repede. Acest
proverb de aur trebuie să fie o
regulă statornică pentru copiii.
Nu-ţi lua porunca înapoi, ci stăruie
cu toată severitatea ca ea să fie
împlinită, însă pentru aceasta
trebuie ca toate poruncile şi
hotărârile tale să fie bine chibzuite

şi înţelepte. Nu trebuie să ceri de la
copiii tăi nici un lucru imposibil,
nedrept sau prea anevoios, mai
presus de puterile lor. Poruncile
tale nu trebuie să vină din capriciu
pentru că prin aceasta poţi să
stârneşti împotrivire şi înrăire.
Nu trebuie să îngădui azi
copiilor ceea ce le interziceai ieri,
doar pentru că azi eşti mai bine

dispus decât ieri. Nu da porunci
prea multe şi prea dese. Fii scurt,
limpede şi exact în poruncile tale şi
nu folosi prea multe cuvinte.
Pentru a înăbuşi în copil
răzvrătirea voinţei şi a-l deprinde
cu ascultarea fără cârtire, tatăl şi
mama trebuie să fie de acord în
poruncile şi interdicţiile lor. Mama
nu trebuie să îngăduie ce a interzis
tatăl, iar tatăl nu trebuie nici în
glumă să o dojenească pe mamă
pentru că a refuzat ceva celui mic,
altfel se vor împlini cuvintele
Scripturii: Când unul zideşte şi

altul strică, ce folos au, fără numai
că se ostenesc? (Sirah 34, 25)
Dacă voi, părinţi creştini,
vreţi ca odraslele voastre să vă
arate ascultare, sunteţi datori să le
insuflaţi respectul şi cuvenita
cinstire faţă de voi, iar pentru
aceasta trebuie ca în toate
cuvintele şi faptele voastre să vă
ţineţi în faţa copiilor la un
asemenea nivel încât ei să poată
nutri faţă de voi respect şi
ascultare(...) Această ascultare nu
trebuie să fie servilă, ci trebuie să
fie împreunată cu dragostea
creştinească, copiii fiind deprinşi
nu cu ascultarea din constrângere,
ci de bunăvoie. Nu din frica de
pedeapsă trebuie ei să le arate
părinţilor deplină ascultare, ci din
dragostea către ei; copiii trebuie să
evite a face după voia proprie doar
ca să nu-şi jignească prin aceasta
părinţii, iar prin ei pe Dumnezeu.
Dragostea naşte dragoste. Copiii
vor iubi numai atunci când vor
simţi şi vor vedea că îi iubiţi fără
făţărnicie.
Părinţi! Dacă vreţi să aveţi
copii ascultători, trebuie să vă
arătaţi voi înşivă în toate
gândurile, cuvintele şi faptele
voastre fii ascultători ai Bisericii lui
Hristos. Astfel veţi avea nişte copii
ascultători, care vă vor face cinste
şi bucurie şi despre care se va putea
spune ceea ce ne spune Sf.
Evanghelist Luca despre Pruncul
ştea şi Se
Iar Copilul cre
Iisus: “Iar
creştea
înt
ărea cu Duhul, umplându-Se de
întărea
înţelepciune şi harul lui
Dumnezeu era asupra Lui.“ (2, 40)
Sfântul Vladimir,
Mitropolitul Kievului
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Cea mai cinstită decât heruvimii...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. Casa lui Dumnezeu în
Vechiul Testament
2. Îngerul care a adus Vestea
cea Bună Maicii Domnului
3. Floarea - simbol al purităţii
4. Tatăl Sfintei Fecioare Maria
5. Rugăciune de laudă şi
mulţumire adusă unui sfânt
6. Opusul asprimii
7. Fată curată, necăsătorită
8. Cea mai mare virtute a Maicii
Domnului
9. Mama Maicii Domnului
10. Oraşul Sfânt
11. Verişoara Maicii Domnului,
mama Sf. Ioan Botezătorul
12. Luna în care ţinem Postul
Maicii Domnului
13. Unul din darurile primite de
Pruncul Iisus de la magi

Prăjitura cu vişine

Pe firul numerelor
Uneşte punctele
şi vei afla cine iubeşte florile.
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Ajută vrăbiuţa
să ajungă la puii ei.

Cum poate ajunge albina la fagure,
zburând din floare în floare? Sunt mai multe căi?

Pentru nepoţii ei bunica a pregătit
o prăjitură minunată, cu vişine.
Dar bunicul, căruia îi plac
jocurile a promis că va oferi o
porţie în plus nepotului care va
împărţi prăjitura în 8 părţi egale
numai cu 3 tăieturi de cuţit.
Mihai a găsit soluţia. Care este?

Găseşte umbra celor 2 flori.
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CONCURS
“Îngerul ierbii”

Colectivul de elevi al clasei a IV-a,
Şcoala cu clasele I-VIII, Boroaia
Inv. Dobranschi Elena, Prof. religie
Meleştean Georgeta

Premiul II: Denisa Dăscălescu, cl. aV-a A, C.N. de Informatică Suceava
Premiul III: Alexandra Şutac, cl. a II-a, Iacobeni

I

Natura, prietena noastră
Poluarea ameninţă prezentul şi viitorul omenirii. Noi, copiii, vom avea
mult de suferit dacă nu acţionăm acum, cu forţele noastre pentru a ocroti
natura. Vrem să vedem în jurul nostru o mare de verdeaţă, presărată cu flori, să
simţim atingerea duioasă a soarelui şi adierea vântului, să auzim zgomotul
cristalin al apelor şi cântecul fermecător al păsărelelor...
La ora de religie, doamna profesoara ne-a spus că Pământul a fost dăruit
de Dumnezeu ca să-l lucrăm, să-l plantăm cu flori multicolore, cu pomi, cu
arbuşti şi să-l păstrăm frumos ca pe o grădină a Raiului. De aceea, atunci când
am fost anunţaţi că vom participa la o acţiune de ecologizare a împrejurimilor,
am răspuns prompt şi cu entuziasm alături de toţi elevii din şcoală...
Ne-am echipat cu mănuşi, cizme şi saci şi...am pornit la treabă. Sacii mari,
galbeni ne-au cam speriat. Dar împrăştiaţi în toate părţile adunam cu
repeziciune tot ce găseam aruncat de cei certaţi cu păstrarea curăţeniei. Nici nu
ne-am dat seama când am umplut vreo 2-3 saci. Am fost tare încântaţi când am
terminat această acţiune. Nu puteam pleca încă acasă: aveam de plantat un
copăcel. Imediat am făcut groapa, mai multe mâini au apucat copăcelul, l-am
aşezat cu grijă, am tasat pământul la rădăcină, l-am udat apoi i-am pus un arac
ca să crească drept şi frumos.
Pentru fapta noastră bună Dumnezeu ne-a trimis o rază de soare care a
încălzit copăcelul abia plantat. "Vom veni pe rând ca să-l udăm!" am spus noi
bucuroşi. Acum putem pleca acasă mulţumiţi sufleteşte de faptele noastre
bune făcute în acea zi.
În viitor ne-am gândit: ''Ce putem face ca să punem capăt distrugerii şi
poluării din jurul nostru? " Noi îi sfătuim pe toţi copii:
NU arunca nimic pe jos! NU murdări apele cu
deşeuri! NU rupe florile! NU contribui la
ridicarea munţilor de gunoi în păduri,
parcuri, în curtea şcolii! Protejează
gardurile vii! Plasticul, sticla, hârtia să fie
duse la centrele de colectare a materialelor
refolosibile!!

C

Premiul I
Clasa a IV-a, Şcoala cu clasele I-VIII, Boroaia

DE POEZII, ESE
S
R
U
C
UR
N
Tema concursului:
O
“Maica Domnului”

Cele mai frumoase poezii sau eseuri vor fi premiate cu cărţi
despre Maica Domnului oferite de Librăria
„Sfântul Voievod Ştefan cel Mare”.

S DE DESEN
E
Tema concursului:

UR
C
N
CO

“Biserica din Parohia mea”
Cele mai frumoase desene vor fi premiate cu icoane oferite de
Mănăstirea “Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Pot participa la concursuri elevii claselor I-VIII.
Materialele vor fi trimise până la 15 August 2007
prin poştă sau e-mail la adresa de mai jos.
Vă rugăm să specificaţi numele, clasa, şcoala
şi adresa completă.
Aşteptăm impresiile voastre despre această revistă, propuneri, articole şi
desene create de voi pentru a fi publicate în numărul următor al revistei.
Următoarea revistă va apare în luna septembrie.
Copiii cărora le lipsesc numere anterioare ale revistei şi doresc să-şi
completeze colecţia, sunt aşteptaţi de Sânziene la
hramul Mănăstirii Sf. Ioan de la Suceava în data de 24 iunie.
Mănăstirea “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
str. I. V. Viteazu, nr. 2, 720034 Suceava
micutiicrestini@yahoo.com, tel: 0749 071680
Revista este publicată on-line la: www.micutiicrestini.esens.ro
şi la www.arhiepiscopiasucevei.ro/revistacandela.html
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