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La început
de an ºcolar...
Motto: „Sileşte la învăţătură inima ta şi
urechea ta la cuvinte iscusite”. (Pilde 23, 12)

Un nou an şcolar înseamnă un nou
an de muncă intensă, disciplinată, sub
îndrumarea părintească a profesorilor.
Cu acest prilej, doresc să pun la inima
fiecărui şcolar câteva poveţe luate din
Sfânta Scriptură şi din învăţăturile
morale ale Sfinţilor Părinţi.
„Aflarea înţelepciunii cere cugetare
şi osteneală” (Înţelepciunea lui Solomon
13,31); „Orice osteneală duce la
îndestulare, iar cuvintele fără rost, la
lipsă” (Pilde 14,23); „Nu lăsa nicio zi bună
să treacă fără folos” (Înţelepciunea lui
Solomon 14,14); „Pentru orice lucru este o
clipă prielnică şi vreme pentru orice
îndeletnicire de sub cer” (Eclesiastul 3, 1).
Învăţăturile creştine completează
educaţia şi instrucţia în cele lumeşti,
materiale, şi călăuzesc spre viaţa cea
veşnică. Şcolarul conştiincios trebuie să
înveţe fiecare lecţie, deoarece cunoştinţele
agonisite zilnic pe băncile şcolii îl vor
conduce şi la cunoaşterea lui Dumnezeu,
la împlinirea poruncilor Lui.
Se întreabă Psalmistul David: „Prin
ce-şi va îndrepta tânărul calea sa?”; tot el
răspunde: „prin păzirea poruncilor lui
Dumnezeu” (Psalm 118, 9). Apoi,
mărturiseşte: „În inima mea am ascuns
cuvintele Tale, ca să nu greşesc Ţie; din
poruncile Tale m-am făcut priceput”
(Psalm 118, 11, 104); „Făclie picioarelor

mele este legea Ta şi lumină cărărilor
mele” (Psalm 118, 105).
Un copil cuminte şi înţelept, înainte
de a ieşi din casă pentru a merge la şcoală,
se însemnează cu semnul Sfintei Cruci,
sărută mâna mamei şi a tatălui, luând
aminte la poveţele lor părinteşti, care sunt
„ca o cunună pe capul său şi ca o salbă
împrejurul gâtului său” (Pilde 1, 8-9).
Şcoala înzestrează mintea copiilor
cu multe cunoştinţe care îi vor conduce la
cunoaşterea puterii şi purtării de grijă ale
lui Dumnezeu; aceasta, bineînţeles, şi cu
ajutorul profesorului.
Cât de importantă este în viaţa
bunului creştin cuno aştere a lui
Dumnezeu ne-o spune şi marele sihastru,
Sfântul Antonie cel Mare: „Pricina
tuturor relelor e ste amăg ire a şi
n e c un o ş t in ţ a lui D umn e z e u”
(Filocalia, vol. I).
“Cea mai mare boală a sufletului,
care duce la ruinarea şi pierzarea lui,
este, deci, necunoaşterea lui Dumnezeu,
Care a făcut toate pentru om şi i-a dăruit
lui mintea şi cuvântul...” (Filocalia, vol. I,
Cuvânt 97).

† PIMEN

Arhiepiscop
al Sucevei şi Rădăuţilor

Bunul şi blândul
Patriarh Teoctist
- un Pãrinte de neuitat Cel care avea să fie Patriarhul României
s-a născut la 7 februarie 1915 în satul Tocileni,
judeţul Botoşani, fiind al zecelea din cei 11 copii
ai părinţilor săi, Dumitru şi Marghioala
Arăpaşu. A primit la botez numele de Toader
(Teodor).
Casa părintească în care au stăruit
mereu bunacuviinţă şi modestia, hărnicia şi
dreapta cumpătare în toate, duhul frăţiei şi al
dragostei de semeni a fost cel dintâi sălaş în
care viitorul Patriarh a cunoscut lumea şi viaţa.
În anii petrecuţi în satul natal, copilul Teodor şi-a însuşit
ascultarea şi respectul faţă de ceilalţi, drept principii călăuzitoare în
viaţă. Dar cel mai preţios lucru pe care l-a primit de la părinţii săi a
fost dreapta credinţă în Dumnezeu. Apropierea de biserică din
fragedă pruncie prin părinţi şi mai apoi prin şcoală, a făcut să se
aprindă în sufletul copilului dorul de Dumnezeu şi dorinţa de a urma
şi a sluji Domnului aşa cum au făcut toţi Sfinţii care împodobesc
calendarul Bisericii. Lăsând în urmă lacrimile mamei, încă înainte de
a împlini 14 ani, Teodor şi-a îndreptat paşii spre schitul Sihăstria
Voronei din vecinătatea satului. Plecarea la mănăstire a fost pentru
Teodor „începutul adevărat al vieţii''.
Căminul părintesc, satul cu tradiţiile sale, şcoala elementară,
mănăstirea, seminarul teologic de la Cernica, facultatea de Teologie
din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Filologie din Iaşi au înmulţit
cunoştinţele celui ce avea să devină Patriarh.
Viaţa Patriarhului Teoctist a ilustrat cuvintele Mântuitorului
Hristos: „Tot cel ce se smereşte pe sine va fi înălţat”, urcând pe
treptele preoţiei de la diacon şi preot la arhiereu, fiind pe rând
episcop, mitropolit şi patriarh. Aproape 21 de ani, până la trecerea
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sa la cele veşnice la 30 iulie 2007, a fost Întâi Stătătorul Bisericii
Ortodoxe Române. A slujit Biserica cu devotament după modelul
Mântuitorului nostru Iisus Hristos Care a spus: „Nu caut voia Mea,
ci voia Tatălui Meu care M-a trimis”.
Mereu în cuvintele sale de învăţătură îi îndemna pe copii să
asculte cuvintele Sfintei Scripturi „cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama
ta“ şi să îi urmeze atât pe părinţii lor trupeşti cât şi pe cei sufleteşti
care în şcoli şi în biserici se străduiesc să le strecoare în suflet şi în
minte valorile ştiinţifice, culturale şi religioase. „Deschideţi-vă
mintea şi inima pentru tot ce este frumos şi bun, pentru adevăr,
dreptate şi solidaritate, ca prin aceste bunuri nepieritoare să vă
formaţi ca oameni deplini şi să puteţi deveni moştenitori ai
împărăţiei lui Dumnezeu“.
În duhul sfintelor învăţături, ruga mereu pe bunul Dumnezeu
să binecuvânteze “cu darurile Sale cele bogate, cu harul Său şi cu
iubirea de oameni”, atât pe tinerele vlăstare ale neamului nostru şi
din întreaga lume, cât şi pe toţi cei care îşi deschid cu căldură şi
dărnicie inima şi sufletul faţă de cei mici.
Iată ce a lăsat ca testament copiilor Prea Fericitul Teoctist, în
ultimul său cuvânt adresat lor: „Dragi copii, îndrept un gând de
dragoste şi vă doresc să vă bucuraţi de copilăria voastră, de jocurile
stre, ssă
voa
ă aveţi mereu zâmbetul pe buze şi faţa senină, să fiţi
voastre,
optimişti şi încrezători în viaţă, să nutriţi dragoste şi râvnă de carte,
de şcoală şi de Biserică, să manifestaţi sentimente de prietenie faţă
de semenii voştri şi de sprijin faţă de cei care sunt în lipsuri şi
greutăţi; vă îndemn să vă ascultaţi părinţii trupeşti şi sufleteşti, să îi
respectaţi şi să-i
iubiţi, să ştiţi la
rândul vostru să îi
mângâiaţi în
momentele de
suferinţă. Să
păstraţi în suflet
valorile creştine pe
care le-aţi primit de
la îndrumătorii
voştri spirituali şi
să le aplicaţi de-a
lungul vieţii“
vieţii“.
Profesor diacon
Teodor T. Mera
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Scolar
silitor
,
vreau sa fiu ...
Mergem la şcoală pentru a învăţa, pentru a ne
îmbogăţi cunoştinţele, pentru a ne crea un viitor. Nu
trebuie să venim la şcoală din obligaţie, ci “pentru a
ajunge cineva” în viaţă şi din recunoştinţă faţă de
părinţii care ne sprijină.
Alina Rusu, clasa a V-a, Berchişeşti

Şcoala este locul unde am descifrat secretul
literelor şi al cifrelor. Toate obiectele sunt
importante, chiar dacă unele ne plac mai mult, iar
altele mai puţin.
Andrei Varvaroi, clasa a V-a, Berchişeşti

Pentru mine silitor înseamnă a fi harnic,
muncitor şi dornic de învăţătură. Să fii silitor, cred eu,
este şi un dar de la Dumnezeu ce nu trebuie irosit.
Andreea Nistor, clasa a IV-a, Suceava

La şcoală învăţăm multe lucruri, dar mai ales să
ascultăm. Ascultarea este dovada de iubire pentru
ceilalţi. Chiar dacă regulile nu ne prea surâd, noi
trebuie să ascultăm, căci părinţii şi profesorii ne doresc
numai binele.
Manuela Guian, clasa a IV-a, Suceava

Şcoala pentru mine înseamnă locul unde învăţ
multe lucruri interesante. La început îmi era frică de
şcoală pentru că vedeam că sora mea trebuie să înveţe
multe lucuri grele, dar apoi am văzut că e uşor şi frumos.
Irina Marciuc, clasa a III-a, Suceava

Îmi propun să învăţ mai mult, să citesc mai
mult, să ascult de părinţi şi de dascăli, pentru că numai
aşa putem ajunge “mari” în viaţă.
Lucian Gheaţă, clasa a IV-a, Berchişeşti
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Prima zi

de şcoală
şcoala
Un copil se pregătea să meargă la şcoală, în clasa întâi, iar
părinţii lui voiau să-i facă o pregătire deosebită pentru prima lui zi de
şcoală.
Mama i-a cumpărat un ghiozdan frumos şi i-a pregătit un
pacheţel cu mâncare, dar tatăl a intervenit, spunând:
- Pune-i caşcaval, ştii că lui îi place foarte mult.
Bunica zice:
- Friptura este preferata lui, pune-i o bucăţică de friptură.
Bunicul a intervenit:
- Pune-i şi nişte şniţel, doar ştii cât de mult îi place.
Tatăl i-a cerut mamei şi ceva de băut şi i-au pus un sirop de
căpşuni şi altul de zmeură.
Mama a apărut şi ea cu un pachet de prăjituri pe care îl pune
copilului în altă sacoşă. Bunicul i-a pus o bucată de tort proaspăt, iar
bunica un pachet cu clătite. Tatăl aduce şi el o sacoşă cu fructe.
- Dacă vrea să se joace? spuse tatăl şi îi pune o minge, costumul
de sport, iar bunicul aduce trenuleţul preferat al nepoţelului său.
Se adunaseră multe sacoşe şi tatăl a spus că îl duce el pe copil cu
maşina. Mama vine şi ea să-i aducă ghiozdanul, dar bunica vrea să
meargă şi ea, căci poate este pentru ultima oară. Bunicul vine cu restul
de sacoşe, urcă în maşină şi pornesc cu toţii grăbiţi spre şcoală, căci era
cam târziu.
Ajunşi la şcoală, mare le-a fost surpriza să vadă că uitaseră
copilul acasă. Toţi copiii au râs de părinţii fără minte, care au uitat cel
mai important lucru: copilul.
Aşa fac şi creştinii, se îngrijesc de cele
neînsemnate ale trupului, şi uită lucrul cel mai
important: sufletul.

Copiii trebuie să se pregătească de începerea
anului şcolar prin Împărtă
şirea cu Sfintele
Împărtăşirea
Taine, de ziua Sfintei Cruci (14 septembrie),
căci este înălţător pentru formarea lor
duhovnicească.
7

Icoană de Iuliana Băican, Şaru Dornei
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Sfântul Ioan
Gura de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur, unul
din marii teologi ai Bisericii Ortodoxe,
s-a născut în anul 344 în marea cetate
Antiohia, din părinţi dreptcredincioşi.
Din fragedă pruncie îl pierde pe
tatăl său, iar mama sa, Antuza, deşi
foarte tânără, nu s-a recăsătorit,
închinându-şi viaţa creşterii copilului.
Prin grija mamei sale a avut parte de cei
mai vestiţi dascăli din Antiohia. Prin
rugăciunile mamei şi darul lui
Dumnezeu, Sfântul Ioan a deprins toată
învăţătura grecească şi Sfintele Scripturi.
În Antiohia exista o casă creştină
care era ca o mănăstire unde Sfântul Ioan
îşi împlineşte visul său de taină, de a duce o
viaţă de pustnic. El a trăit patru ani în această
casă şi doi ani de pustnicie într-o peşteră în
munţii din preajma Antiohiei.
Sfântul Ioan a fost sfinţit diacon în 381 de către Sfântul Meletie, iar
Arhiepiscopul Flavian l-a sfinţit preot în 386. În această perioadă,
Sfântul Ioan a scris nepreţuita sa carte Despre preoţie, în care arată
responsabilitatea preotului în faţa lui Dumnezeu pentru sufletele
credincioşilor.
Ca preot, timp de 12 ani, a fost slujitorul şi predicatorul neîntrecut
al Patriarhiei din Antiohia, scriind adevărate îndreptare pentru o viaţă
creştină desăvârşită: Cuvântările asupra Evangheliei de la Matei,
Cuvântările la cele 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel, precum şi
alte cărţi de zidire sufletească.
Sfântul Ioan a fost chemat din porunca împăratului Arcadie să fie
sfinţit Patriarh al Constantinopolului, la 28 februarie 398. Ca patriarh,
Sfântul Ioan a fost preocupat de răspândirea credinţei şi convertirea la
ortodoxie a goţilor arieni de la Dunăre, de evanghelizarea locuitorilor de
la sate, de întemeierea de aşezăminte pentru bolnavi şi săraci. A predicat
pentru „îndreptarea năravurilor”, împotriva luxului, a lăcomiei şi pentru
iubirea între semeni.

Ducând o viaţă ascetică şi
arătându-se exigent chiar faţă de
mai marii vremii, Sfântul Ioan
Gură de Aur şi-a atras duşmănia
împărătesei Eudoxia, soţia
împăratului Arcadie, care, în urma
Sinodului ţinut la Stejar, l-a
izgonit din scaunul de patriarh. La
insistenţele credincioşilor, Sfântul
a fost readus după un timp în
scaunul p atriarh al , dar după
numai două luni a fost izgonit a
doua oară şi surghiunit de această
dată în Armenia. Îndurând multe
suferinţe, Sfântul şi-a
încredinţat cinstitul său
suflet lui Dumnezeu
( 407 ) , ultimele sale
cuvinte fiind ”Slavă lui
Dumnezeu pentru
toate”.
După moartea
Sfântului, asupra
Constantinopolului
s-au abătut o
mulţime de nenorociri, iar poporul
credincios considera că
toate acestea veneau ca
pedeapsă dumnezeiască
pentru înverşunarea nedreaptă a
împărătesei Eudoxia. Noul
patriarh, Sfântul Proclu, ucenic al
Sfântului Ioan, a îndemnat pe
împăratul Teodosie să aducă
moaştele Sfântului în cetate ca un
semn de împăcare. În anul 438,
sfintele moaşte au fost aduse şi
aşezate cu mare cinste în biserica
„Sfinţilor Apostoli” din
Constantinopol. Împăratul şi sora
sa au îngenuncheat în faţa
sfintelor moaşte şi s-au rugat

pentru iertarea
fărădelegii părinţilor lor
care au pricinuit
surghiunul nedrept al Sfântului.
Dintre numeroasele daruri cu
care Dumnezeu l-a dăruit pe
Sfântul Ioan, cel mai de seamă
a fost acela al vorbirii frumoase
şi convingătoare pentru care
Biserica Ortodoxă l-a numit
Hrisostom şi “Gură de Aur”. Multe
dintre cuvântările sale s-au păstrat
în scris, uimind până azi prin
forţa şi limpezimea lor.
Sfânta Liturghie
alcătuită de el, una
dintre cele trei care se
săvârşesc de-a lungul
anului în Biserica
Ortodoxă, este cea
mai importantă şi
cea mai frecvent
oficiată.
Puţină lume ştie că
există şi în România
mici părticele din
moaştele Sfântului Ioan
Gură de Aur, la Mănăstirea
Tismana şi în Paraclisul Patriarhiei
din Bucureşti.
Celui mai mare Predicator,
Păstor şi învăţător din vremea de
aur a creştinătăţii, Biserica îi
serbează pomenirea de trei ori pe
an: la 13 noiembrie, la 27 ianuarie
şi la 30 ianuarie când este cinstit
deopotrivă cu Sfântul Vasile cel
Mare şi Sfântul Grigorie Teologul,
precum şi în fiecare zi când i se
săvârşeşte Liturghia.
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Este o zi frumoasă de vară. Soarele străluceşte printre frunzele
copacilor din curtea Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava şi
parcă ar vrea să ne urmeze în excursia pe care o aşteptăm cu nerăbdare.
Primim binecuvântarea şi rugăciunile de călătorie ale părintelui
şi în sfârşit pornim spre meleagurile mult visate.
Drumul spre primul loc de popas este minunat. Am văzut Lacul
Roşu, Cheile Bicazului, Ceahlăul. Nici nu am visat că sunt atâtea
frumuseţi atât de aproape de noi. Cât de minunate sunt lucrurile Tale,
Doamne...!, exclamăm împreună cu psalmistul David. După urcuşuri şi
coborâşuri printr-un peisaj mirific am ajuns la Mănăstirea Sâmbăta de
Sus, ctitorie a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, una dintre
cele mai vechi mănăstiri din Ţara Românească.
Dimineaţa am pornit spre Curtea de Argeş, trecând munţii
Făgăraşului. Stânci abrupte, flori brumate de apă, pârâiaşe
murmurătoare, cascade cristaline şi repezi, pajişti pline de flori, brazi
încărunţiţi de vreme, împrejurimi de poveste. Pe traseu, am vizitat
muzeul “Badea Cârţan” şi ne-am închinat la Mănăstirea Cârţişoara.
Ajunşi în vârful munţilor Făgăraş, am admirat cerul oglindit în Lacul
Bâlea. Înainte de a ajunge la mănăstire, ne-a rămas timp cât să ne
bucurăm de apusul de soare superb ce se pierdea în apele Lacului
Vidraru aflat la poalele munţilor. Mănăstirea Curtea de Argeş, cea care
adăposteşte moaştele Sfintei Filoteia, ctitoria lui Neagoe Basarab domn al Ţării Româneşti, ne-a uimit prin frumuseţea ei de neegalat.
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Învioraţi şi odihniţi, a doua zi am plecat spre
Valea Oltului, de-a lungul căreia sunt înşirate, ca nişte
mărgăritare, mănăstiri şi schituri, una mai deosebită
decât cealaltă, oprindu-ne la fiecare şi închinându-ne:
Schitul Ostrov, Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Turnu şi
Schitul Turnu Roşu. După o zi întreagă petrecută
vizitând mănăstirile de pe Valea Oltului, am ajuns din
nou la Sâmbăta de Sus, urmând ca a două zi să ne
îndreptăm spre Mănăstirile din Neamţ.
Urcând spre Moldova, am oprit în Braşov spre a
vizita Catedrala Ortodoxă şi Biserica Neagră renumită
prin stilul său gotic. Apoi am mers la Mănăstirile Runc
şi Ciolpani din judeţul Bacău, unde am primit cuvinte
ziditoare de suflet de la maica stareţă. Odihna
binemeritată am primit-o în acea seară prin binevoinţa
preotului Dumitru de la Biserica Filioara, aflată pe
drumul dintre Mănăstirea Agapia şi Mănăstirea
Văratec, unde cu evlavie ne-am închinat la icoana
făcătoare de minuni a Mântuitorului.
Ultima zi a acestui minunat pelerinaj ne-a oferit
prilejul să ne înobilăm sufletele la mănăstirile din
munţii Neamţului: Văratec, Agapia, Sihla, Sihăstria şi
Secu.
Mulţumim I.P.S. Pimen pentru că ne-a oferit
acest premiu prin care ne-am împodobit sufletele şi îl încredinţăm că ne
vom strădui să împlinim cele ce am învăţat şi să devenim modele bune
de urmat pentru ceilalţi copii.
Diana Andreea Putină, Suceava

,
,
,
Prima ediţie a concursului “Sfinţii - modelul micuţilor creştini”
s-a desfăşurat la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, în data
de 2 iunie 2007. La concurs au participat premianţii concursurilor
organizate de revista “Biserica din sufletul copilului” în perioada 1 iunie
2006 - 1 iunie 2007. Concursul a avut două secţiuni, “Icoane” şi
“Eseuri”. Cei 15 premianţi au fost răsplătiţi cu o excursie la mănăstirile
de pe Valea Oltului ce s-a desfăşurat în perioada 23-27 iulie.
Felicităm toţi copiii participanţi la concursurile revistei,
precum şi părinţii şi cadrele didactice pentru sprijinul şi încurajarea
lor. Sperăm într-o participare numeroasă şi de calitate la toate
concursurile viitoare ale revistei.
Redacţia
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“Crucii Tale
ne închinăm, Stăpâne...”
Închinându-ne Sfintei Cruci
şi sărutând-o, noi, dreptcredincioşii
ortodocşi, ne închinăm lui Iisus
Hristos, Cel Care S-a răstignit pe
Crucea pe care a sfinţit-o cu Sângele Său.
Din fragedă pruncie părinţii ne învaţă să
ne facem corect semnul Sfintei Cruci cu toată
evlavia şi atenţia, începând de la frunte cu mâna
dreaptă. Facem Cruce cu mâna dreaptă căci
dreapta e partea Domnului şi a aleşilor Lui,
că de-a dreapta Tatălui S-a înălţat şi şade Fiul şi
tot la dreapta vor sta la Judecata din urmă aleşii
lui Dumnezeu. Facem semnul Crucii cu trei degete
strâns unite (cel mare, cel arătător şi cel mijlociu) ca să ne aducem
mereu aminte de marea taină a Sfintei Treimi, cea una şi
nedespărţită, zicând cu voce tare sau în gând: În numele Tatălui
(când ducem mâna cu cele trei degete unite la frunte), şi al Fiului
(când ne coborâm spre inimă, la piept - amintindu-ne că şi Domnul
s-a pogorât din cer pe pământ), şi al Sfântului Duh (când ne
atingem cu ele umărul drept, ştiind că îngerul păzitor stă pe umărul
nostru drept), iar când spunem AMIN ducem mâna la umărul
stâng, atingându-l cu cele trei degete unite, îndepărtând astfel
influenţa diavolului ce stă în stânga noastră. Cele două degete mici,
lipite de podul palmei, înfăţişează, pe de o parte, pe Adam şi Eva,
care cu smerenie şi cu pocăinţă se apleacă Sfintei şi nedespărţitei
Treimi, iar pe de altă parte, înseamnă şi cele două firi cu care Fiul lui
Dumnezeu a coborât pe pământ, firea dumnezeiască şi firea
omenească.
Citind cu luare aminte şi credinţă Acatistul Sfintei Cruci,
miercurea şi vinerea şi oricând, înţelegem jertfa de pe Cruce a lui
Hristos - cel Răstignit şi Înviat.
Închinarea la Sfânta Cruce este un mijloc care îndeamnă
spre lucrare divină toate cele trei laturi ale sufletului nostru de
creştini: mintea, spre a cunoaşte şi adora pe Dumnezeu, închinat în
Treime; inima, spre a-L iubi, cu iubirea pe care ne-a arătat-o El,
prin jertfirea pe Cruce a Unicului Său Fiu; şi voinţa, spre a lucra,
aici pe pământ, toate cele bune şi plăcute lui Dumnezeu.

Crucea mântuirii
Cu greu pe umeri ea L-a apăsat
Dar sub povara ei nicicând nu a cedat.
Cu greu a dus-o pe Golgota sus,
Când a fost răstignit, Domnul Iisus.
Simbolul credinţei strămoşeşti a devenit,
În orice sălaş mereu ea a domnit,
De Împărăteasa Elena înălţată fiind
Pe noi, credincioşii, tot timpul ajutând.
Mereu ea a avut un mare rost,
Şi pentru tot creştinul este adăpost,
O stavilă a fost în calea năvălirii,
Şi a adus mereu creştini pe calea mântuirii.
O, Cruce-a mântuirii, tu eşti nădejdea noastră
Şi orice troiţă-i ca o floare-n glastră.
Aperi pe tot creştinul din primul ceas al vieţii
Şi nu îl părăseşti nici în vremea bătrâneţii.
Jibu Camelia, cl. a VII-a, Fântâna Mare

Sfânta Scriptură ...
despre Sfânta Cruce
Să aflăm ce spuneau despre Sfânta Cruce 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 găsi şi vor scrie corect textele versetelor din
Noul Testament şi le vor trimite pe adresa revistei până la
data de 15 noiembrie 2007, vor primi câte o surpriză!
Sf. Ev. Matei

32 : 4 +7 x (2 x 5 - 9) - 5 =
16 : 4 + 5 + (21 - 3) : 2 + 20 =

Epistola către

Galateni

257 - (123 x 2) -5 =
28 x 5 - 3 x (12 x 3 + 10) + 12 =

Părintele Vartolomeu, Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou - Suceava
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Ziua de 2 iulie a fiecărui an îi adună pe credincioşii din România
Mare în dulcea şi frumoasa Bucovină, la Mănăstirea Putna „Ierusalimul
neamului nostru”, pentru a aduce prinos de cinstire Binecredinciosului
Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, neamului şi patriei străbune.
În acest an, zilele de 1 şi 2 iulie au îmbrăcat o aură deosebită
deoarece o dată cu prăznuirea Sfântului Voievod, s-au sărbătorit şi 550
de ani de la urcarea sa pe tronul Moldovei la data de 12 aprilie 1457.
Tatăl lui Ştefan, Bogdan al II-lea, a fost ucis mişeleşte de Petru
Aron în 1451, care apoi s-a proclamat Domn al Moldovei, luându-şi
numele de Petru-Vodă. Peste 6 ani, Ştefan, sprijinit cu oaste de către
Vlad Ţepeş din Ţara Românească, revine în Moldova şi-l înfruntă pe
Petru Aron, reuşind să-i înfrângă oştirea. Urât şi dispreţuit Petru Aron a
fugit în Polonia. Victorios şi iubit de popor, la 12 aprilie 1457, Ştefan a
ajuns la Suceava, unde era aşteptat de o mare mulţime pe Câmpia de la
Direptate, lângă Cetatea de Scaun. Mitropolitul Teoctist a săvârşit
atunci slujba ungerii Voievodului Ştefan, ce era acum domn în virtutea
sângelui său domnesc, fiind nepot al lui Alexandru cel Bun, în virtutea
biruinţei asupra ucigaşului şi hoţului de domnie Petru Aron, şi a
binecuvântării rostite de cel dintâi preot al ţării.
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Duminică 1 iulie 2007, peste 350 de studenţi din
toată ţara au participat la Sfânta Liturghie oficiată la
Cetatea de Scaun a Sucevei şi au pornit apoi spre
Mănăstirea Putna, unde, împreună cu ceilalţi
pelerini, au participat la slujba de priveghere,
până târziu în noapte. A doua zi, luni 2 iulie,
credincioşii au participat la slujba arhierească
oficiată de ÎPS Daniel - Mitropolitul
Moldovei, ÎPS Pimen - Arhiepiscopul
Sucevei şi Rădăuţilor, înconjuraţi de un
impresionant sobor de preoţi.
Până în miez de noapte, mănăstirea
a fremătat de cântecele credincioşilor,
ca o încununare a celor două zile de
sărbătoare. Dealul Crucii de la Putna,
acolo unde legenda spune că Ştefan
cel Mare a tras cu arcul pentru a
stabili locul unde va ctitori
mănăstirea, s-a umplut de
oameni. Studenţi, săteni din
Putna, jandarmi şi pelerini, au
devenit pentru un timp, fiecare
cu făclii în mâini, mici părticele
ale literelor Ş T E F A N.
Făcliile de pe Dealul Crucii
s-au stins după mai bine de trei
ore dar au lăsat aprinsă în
inima participanţilor amintirea
sfântă a lui Ştefan şi emoţia
acestui eveniment.
prof. Lucian Dimitriu
"Într-însul găsise poporul
românesc cea mai curată şi mai
deplină icoană a sufletului său:
cinstit şi harnic, răbdător fără să
uite şi viteaz fără cruzime, straşnic
în mânie şi senin în iertare, răspicat
şi cu măsură în grai, gospodar şi
iubitor al lucrurilor frumoase, fără
nici o trufie în faptele sale...”
Nicolae Iorga
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- Ai vrea să-Mi iei un interviu, deci... , zise Dumnezeu.
- Dacă ai timp... , i-am răspuns.
Dumnezeu a zâmbit:
- Timpul Meu este eternitatea, veşnicia... Ce întrebări ai vrea să-Mi
pui ?
- Ce Te surprinde cel mai mult la oameni ?
Dumnezeu mi-a răspuns:
- Faptul că se plictisesc de copilărie, se grăbesc să crească, iar apoi
tânjesc să fie copii; că îşi pierd sănătatea pentru a face bani, iar apoi îşi
pierd banii pentru a-şi recăpăta sănătatea. Faptul că se gândesc cu teamă la
viitor şi uită prezentul şi astfel nu trăiesc nici prezentul nici viitorul; că
trăiesc ca şi cum nu ar muri niciodată şi mor ca şi cum nu ar fi trăit.
Dumnezeu mi-a luat mâna şi am stat tăcuţi un timp.
Apoi am întrebat:
- Ca Părinte, care ar fi câteva dintre lecţiile de viaţă pe care ai dori să
le înveţe copiii Tăi?
- Să înveţe că durează doar câteva secunde să deschidă răni profunde
în inima celor pe care îi iubesc, şi că durează mai mulţi ani pentru ca acestea
să se vindece; să înveţe că un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci
acela care are nevoie de cel mai puţin; să înveţe că există oameni care îi
iubesc dar, pur şi simplu încă nu ştiu să-şi exprime sentimentele; să înveţe
că doi oameni se pot uita la acelaşi lucru şi pot să-l vadă în mod diferit; să
înveţe că nu este suficient să-i ierte pe ceilalţi şi că trebuie să se ierte şi pe ei
înşişi, prin Taina Spovedaniei.
- Mulţumesc pentru timpul acordat..., am zis smerit. Ar mai fi ceva...
Ce ai dori ca oamenii să ştie?
Dumnezeu m-a privit zâmbind şi a spus:
- Doar faptul că sunt aici, întotdeauna; îi aştept ... pentru interviu.

Octavian Paler
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Pe avva Moise îl întrebă odată un creştin:
- Care este cea mai importantă faptă pe care o poate
face un creştin?
Atunci avva a zis:
- Cea mai importantă faptă este să participe cu
smerenie şi credinţă la sfânta jertfă fără de sânge a
Domnului Hristos, adică la Sfânta Liturghie.
La avva Amina vine ucenicul şi îl roagă să-i vorbească despre
liniştea sufletului şi despre iertare şi iubire în faţa lui Dumnezeu.
Atunci avva îi spuse:
- Sunt multe ispite în lumea de azi, dar ca să le depăşeşti, prin
ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să-mi urmezi sfatul: Celui ce-ţi face
bine trece-i numele pe o tăbliţă de argint şi s-o ţii mereu în camera
ta, iar celui care ţi-a făcut un rău mergi la malul mării şi scrie pe
nisip numele lui.
A fi recunoscător faţă de binefăcătorul tău şi a fi iertător faţă de
duşmanul tău sunt faptele cele mai plăcute lui Dumnezeu.
Nişte tineri merg la o mănăstire, aflând că acolo trăieşte avva
Macarie, unul dintre oamenii plăcuţi lui Dumnezeu.
Ajungând la avva Macarie, s-au grăbit să-i pună multe
întrebări despre viaţă, credinţă şi rugăciune. Unul dintre tineri
tăcea mereu. La un moment dat, avva Macarie i se adresează voind
să-i răspundă la vreo întrebare. Tânărul îi zise:
- Îmi ajunge, părinte, să te privesc, să văd că exişti.

din “PATERICUL”
Cuvinte folositoare ale
Sfinţilor Bătrâni
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Educarea dragostei
pentru adevar
Printre virtuţile ce trebuie
sădite în inimile copiilor, o
însemnătate deosebită o are
simţământul iubirii de adevăr şi al
urii de minciună.
Minciuna este rădăcina
tuturor răutăţilor, iar
dreptatea este
începutul şi
temelia tuturor
virtuţilor.
Simţământul
năzuinţei spre
adevăr e pus în
inima copilului
d e Î n s u ş i
Dumnezeu.
Omului nu-i
rămâne decât să
păzească această
lege a firii, să o
dezvolte şi să o
întărească, iar
aceasta este în
primul rând
datoria părinţilor. Copilul nevinovat, nestricat, nu ştie nimic
despre minciună şi făţărnicie.
Părinţi, învăţaţi-vă copiii să
iubească adevărul din dragoste de
Dumnezeu şi din supunere faţă de
El. Copilul trebuie să iubească
adevărul, dreptatea, fiindcă
Dumnezeu, care este „Calea,
Adevărul şi Viaţa”, iubeşte
adevărul şi urăşte toată minciuna.
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Trebuie să fiţi cu desăvârşire
sinceri şi deschişi faţă de copiii
voştri şi să le arătaţi că aveţi
încredere în ei. Credeţi-i pe cuvânt
atâta vreme cât n-aţi băgat de
seamă la ei nici măcar o
minciună, iar dacă aveţi
motive să vă
îndoiţi de spusele
lor, cercetaţi mai
întâi dacă îndoiala se dovedeşte
întemeiată, apoi
încercaţi să le
spuneţi că greşesc minţind. Să
nu răbdaţi nici cel
mai mic neadevăr
în gura copiilor
voştri, dar nu-i
înşelaţi nici voi şi
nu îngăduiţi să-i
înşele pe alţii.
Arătaţi voi
înşivă faţă de
copii dragoste de
adevăr. Încercaţi să fiţi
drepţi, nefăţarnici, prieteni ai
adevărului, fugind de toată
nedreptatea şi prefăcătoria în
relaţiile cu ei şi cu ceilalţi.
Deprindeţi-vă copiii să
urască minciuna, nu din teamă că
vor fi pedepsiţi, ci pentru că orice
minciună este păcat înaintea lui
Dumnezeu. Nu vă siliţi copiii,
intenţionat sau nu, să mintă. Fără

intenţie îi puteţi face să mintă
atunci când vă apropiaţi de copil
şi-l întrebaţi supărat „Cine a făcut
asta?”. E de mirare că micuţul va
minţi de frică? Ce să spunem de
părinţii care îşi învaţă copiii să
mintă pentru a ieşi dintr-o
situaţie delicată?
Purtaţi-vă întotdeauna
sincer şi încrezători cu copiii
voştri. Prin toate faptele şi

cuvintele arătaţi-le propria
voastră dragoste de adevăr.
Faceţi-i să priceapă cât de
urâcioasă şi dezgustătoare este
orice minciună în ochii lui
Dumnezeu.
Iată doar câteva sfaturi care
vă pot fi de folos în educarea la
copii a simţământului dragostei şi
evlaviei faţă de adevăr şi a urii faţă
de minciună!

Sfântul Vladimir - Mitropolitul Kievului, “Despre educaţie”

Opusul adevarului - minciuna
Unii oameni nu pot trăi fără minciună. Minciuna este o hrană
zilnică mai ales pe masa oamenilor „de sus”. Poleită cu nume de
inteligenţă, diplomaţie sau alte meşteşuguri, minciuna cheamă, leagă şi
dezleagă, preface şi mai ales, farmecă. Minciuna ascunde întotdeauna
ceva; este perdeaua trasă frumoaselor adevăruri.
Minciuna este prezentă în viaţa noastră nu numai pentru că
există oameni mincinoşi. Ea este cultivată şi de-o altă categorie, de cea a
trufaşilor. Acestora le place minciuna, le place să fie minţiţi. Spune-le
un lucru adevărat, spune-le direct tot ce crezi că este nedemn şi urât din
gândul şi fapta lor. Vei culege imediat ura şi dispreţul. Spune-le
minciuni plăcute care să le satisfacă închipuirea de sine şi vei culege
dragostea şi preţuirea lor.
Omul sincer şi cinstit supără pentru că sfarmă urâtul din
preajma lui şi cutremură deprinderile rele. Uneori omul cinstit
incomodează pentru că prezenţa lui nu cultivă florile urât mirositoare
ale minciunii. Lumea cinstei este aspră, nu orice om îi poate rezista.
Lumea cinstei cere forţă, eroism, cere despicarea lucrurilor până-n
esenţa şi sensul lor adevărat.
Omul sincer şi cinstit merge tot timpul pe calea adevărului şi se
află pe drumul mântuirii.
Adaptare după Ernest Bernea, ”Îndemn la simplitate”
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Povestea unei prietenii
Era pe atunci primăvară. Vântul ducea
miresme de violete şi toporaşi peste dealurile şi
câmpiile înverzite.
Din brazda neagră de pământ arat în
care erau semănate boabe de porumb, a
încolţit păpuşoiul. A plouat, a fost soare,
iarăşi au căzut ploi şi păpuşoiul a crescut în
câteva zile înăltuţ. Era verde, viguros de-ţi era
mai mare dragul să-l priveşti.
Într-o zi mai însorită, în apropierea lui
a răsărit şi un fir de bună-dimineaţa. Cu
sfială a scos capul din pământ şi a început
încetişor să crească. Însă zilele treceau şi
bună-dimineaţa nu izbutea deloc să se
înalţe. Era tare firavă, sărmana. A încercat de
mai multe ori să se ridice spre lumină, dar totul era în
zadar. Slăbuţă cum era, cădea de fiecare dată pe
pământ, neizbutind să se înalţe spre cer.
Păpuşoiul a văzut-o azi, a văzut-o
mâine şi i s-a făcut milă de ea şi i-a spus
să se înfăşoare de tulpina lui şi
împreună să se înalţe spre lumină.
Mult s-a bucurat bună-dimineaţa şi
nu ştia cum să-i mulţumească (pesemne că i-a
auzit Dumnezeu rugăciunile şi a văzut necazul ei).
Aşa a început prietenia între păpuşoi şi
bună-dimineaţa. Şi au crescut împreună şi
au trăit în bună-înţelegere, ca doi fraţi,
ridicându-se spre cer.
Pe la mijlocul verii păpuşoiul se
făcuse înalt de nu se mai vedea omul din
el. Bună-dimineaţa crescuse şi ea înăltuţă şi
graţioasă, iar pe la începutul lui iulie înflorise. Îl
împodobise pe păpuşoi cu multe cupe de flori în
nuanţe gingaşe de albastru. Era tare bucuroasă că în
felul acesta îşi putea arăta recunoştinţa că i-a salvat
viaţa. Iar păpuşoiul era bucuros că i-a înfrumuseţat
viaţa.
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Grafică de Băican Ana-Maria, Şaru Dornei

Şi aşa au trăit toată vara fericiţi, în pace. Au mai trecut peste ei şi
vânturi şi furtuni, dar prietenia lor a rămas neschimbată.
De la un timp vremea a început să se răcească. Ploile au devenit
mai dese, iar soarele îşi dădea căldura cu tot mai multă zgârcenie.
Venise toamna. Păpuşoiul se schimbase. Pe zi ce trecea se făcea tot mai
palid şi se usca pe picioare. „Vai, s-a îmbolnăvit prietenul meu” se
gândea înfiorată bună-dimineaţa.
- Am îmbătrânit şi vremea morţii mele s-a apropiat. Cred că în
curând va trebui să ne despărţim...
Bună-dimineaţa nu-i luă în seamă vorbele şi încerca în tot
felul să-l mângâie. Îşi înmulţi numărul florilor, îşi spori
mireasma şi gingăşia, chemă fluturii şi albinele ca să-l
înveselească, dar totul a fost în zadar. Păpuşoiul se ofilea şi îngălbenea
tot mai mult, devenind auriu.
Bătrânul păpuşoi se înduioşa când o vedea pe
prietena lui cât se străduia să-i facă viaţa mai frumoasă,
dar se frământa ce va face ea după ce el nu va mai fi.
Într-o zi în lanul de porumb se făcu forfotă mare.
Venise timpul secerişului. Din depărtare se auzeau
hârşâituri de seceră.
- Mi s-a apropiat sfârşitul, zicea păpuşoiul. Secera
morţii mă caută, dar tu trebuie să te salvezi de la moarte.
De acum eşti puternică şi te vei descurca şi singură. Dă-te jos
de pe mine. Te rog, salvează-te.
Dar bună-dimineaţa nici nu vroia să audă şi îi răspunse hotărât:
- Nu plec, dragul meu prieten. Ori împreună vom trăi, ori
împreună vom muri. Altfel nu se poate!
În acel moment o seceră s-a apropiat de tulpina
păpuşoiului. Bună-dimineaţa a văzut-o şi l-a îmbrăţişat
şi mai strâns pe prietenul ei, păpuşoiul. Într-o clipă cei
doi au fost tăiaţi şi aruncaţi într-un snop mai mare.
Un copil s-a aplecat şi a ridicat păpuşoiul plin de flori
albastre, iar între pănuşe a găsit trei ştiuleţi mari şi galbeni ca aurul.
O prietenie ca să fie adevărată trebuie să fie
dezinteresată, să te ajute să te înalţi spre Lumină,
să te ajute să te ridici de câte ori cazi, şi, în cele
din urmă, să dăinuiască până la moarte şi până
dincolo de moarte, în ceruri.

“Purtaţi sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos.”
Galateni 6,2
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Ispită şi greşeală

În timp ce pestriţul fluture hoinărea zburând încoace şi încolo
prin întunericul nopţii, zări deodată lumina unei lămpi. Se îndreptă
numaidecât într-acolo şi, rotindu-se în jurul lămpii în cercuri când
mai largi, când mai strânse, se minună foarte de o asemenea
frumuseţe.
Dar cum nu se mulţumi doar s-o privească, îi trecu prin gând
să se poarte aşa cum obişnuia să se poarte şi cu florile parfumate. Şi
îndreptându-şi zborul în direcţia lămpii, trecu plin de curaj pe
deasupra flăcării, care îi pârli marginile aripilor.
Fluturele căzu la piciorul lămpii, cu desăvârşire nedumerit de
ceea ce i se întâmplase. Nu putea pricepe cum dintr-un lucru atât de
frumos i se putea trage cuiva un asemenea rău şi o asemenea
nenorocire?
Şi după ce îşi mai refăcu întrucâtva puterile, porni din nou în
zbor. Dar de astă dată, trecând chiar prin flacăra lămpii, căzu
deîndată ars. Îi mai rămase doar atâta brumă de viaţă cât să se
gândească la pricina nenorocirii sale şi, înălţându-şi privirea spre
flacără, gândi:
- O, lumină vicleană! Eu credeam că am găsit în tine fericirea!
Acum plâng zadarnic dorinţa, când văd căci cu preţul vieţii mele am
cunoscut firea ta primejdioasă şi distrugătoare!
Şi după un plâns amarnic şi cu căinţă, nefericitul fluture muri.
Unii oameni, aleargă spre plăceri uşuratice şi
necuviincioase, care li se par atrăgătoare
(televizoul, calculatorul, discoteca...), fără să-şi
dea seama cât sunt de păgubitoare şi ajung
până la urmă să sfârşească precum fluturele.
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În timp ce mergea pe drum, un
băiat a văzut într-o grădină un pom frumos
de crengile căruia atârnau nişte mere mari
şi roşii de-ţi lăsau gura apă. Văzând băiatul
că nu-i nimeni prin preajmă, ce s-a gândit ? Bine ar fi
dacă ar gusta şi el câteva, aşa, de poftă!
Dar cum să facă? Până la pom trebuia să treacă de un
gard înalt şi de o mare băltoacă. A stat el ce-a stat, s-a sucit,
s-a învârit, dar nemaiavând răbdare şi-a zis: “Fie ce-o fi, eu
mă duc după mere” şi a-nceput să se caţăre pe gard. Cu greu a
reuşit să ajungă în grădină, dar era supărat nevoie-mare, fiindcă
îşi agăţase haina într-un ghimpe din gard şi o rupse. Acum, ce să
mai facă! Nu mai putea schimba nimic. Ba, mai mult, grăbinduse, a uitat de băltoaca plină cu noroi şi s-a afundat în ea. Când în
sfârşit a ajuns sub pomul cu pricina, a luat câteva mere, dar,
uitându-se la el cum arată, şi-a spus:
- E drept că am obţinut eu ce-am vrut, dar a meritat oare ?
Haina mea cea bună e ruptă, încălţările şi pantalonii murdari ...
Cum stătea el aşa şi îşi plângea singur de milă, apare în
livadă stăpânul casei. Când l-a văzut pe băiat cum arată i-a spus:
- Bine, băiete, trebuia să te chinuieşti atâta pentru câteva
mere ? Uite ce-ai păţit! Ca să nu mai spun că nu înţeleg de ce-ai
încercat să le iei pe furiş ? Dacă băteai la mine în poartă şi mi-ai fi
cerut câteva mere, eu ţi-aş fi dat cu drag. Acum, haide în casă să te
speli şi apoi îţi vei vedea de drum!
Tare bucuros şi uimit a fost băiatul văzând bunătatea
omului, dar, în acelaşi timp, şi-a promis sieşi că altădată nu va
mai fi atât de nesăbuit şi nu va mai păţi asemenea ruşine.

În viaţă nu este important doar să obţii, ci şi cum obţii!
Sunt oameni care vor să aibă mai mult şi atunci
muncesc fără tihnă. Alţii, însă, fură gândindu-se mereu
cum să fugă de muncă şi să înşele. Aceştia, ticăloşiţi
sufleteşte, singuri se înşală, fiindcă nu este totul să ai un
lucru; contează intenţia şi cum l-ai obţinut, cu
înşelăciune sau cu dreptate!
...Omule!!! fii OM cinstit, drept şi corect!
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Cei 12 Apostoli
T O M A O M V M E A
E V A R B A L

O icoană pe o cruce,
Aşezată la răscruce.

A H R

G A T A D E U T X O
I

L

I

P V E S V

A M A E U L S
C

I

N V D U

O F D I

I

I

I

Care-i sfânta mănăstire,
Loc de-aleasă pomenire,
Unde Ştefan, Domnul Sfânt,
Şi-a ales loc de mormânt?

G

E B K

A H M N P P

(Putna)

F

(Troiţa)

I

V A R T O L O M E U
M N E N P A N L T R
I

T

O A N S

I

E

J R U H Q P C U F

E din lemn sau din metal
O auzi de peste deal.

R A

Descoperiţi pe orizontală şi verticală
numele celor 12 Sfinţi Apostoli.
Cei care vor trimite pe adresa revistei
cele 12 nume găsite vor primi cadou
icoana “Sfinţilor Apostoli”.

Ajutaţi-o pe fetiţă
să găsească
cel mai scurt drum
spre livadă !

Nucile
lui Mihai

1

1

8
0 0
3

6

6

6
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Ghiciţi
câte luni are
iepuraşul!

6

La sfârşitul vacanţei mari, Mihai
şi-a ajutat bunicii la scuturat nucii.
A păstrat anume câteva nuci
pentru a le oferi colegilor săi.
În prima zi de şcoală, Mihai a împărţit
cu colegii săi 15 nuci. Dintre aceştia,
9 au primit câte o nucă, unul nu a
vrut nici una, iar restul au primit
câte două nuci.
Cu câţi colegi şi-a împărţit
Mihai nucile?

Maşinuţa intră în careul indicat
şi se deplasează din careu în careu
astfel: când întâlneşte zidul sau o
margine, se roteşte spre dreapta
cu 90o, apoi se deplasează înainte.
Unde se opreşte maşina?

(Toaca)

!

I

?

Care este numărul minim de
frunze ce trebuie mutate
pentru a obţine pe fiecare
rând şi coloană doar câte
două frunze?
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“Biserica din parohia mea“
“Maica Domnului”
Premiul I
Ioana Magazin, clasa a III-a, Suceava
Prea Curată Maică, Pururea Fecioară,
Sufletul din mine nu-l lăsa să moară,
Ci revarsă, Sfântă, peste el, de sus,
Mila ta cea mare, mila lui Iisus!…
Îngeri împrejuru-mi fă să se adune,
Să-mi arate calea către cele bune,
Să-mi îndrepte paşii pe cărarea milei,
La-nceputul nopţii, la-nceputul zilei!…
...

Premiul II
Lenuţa Buliga, cl a VI-a, Arbore
O, Maică, sunt un călător,
Sărac şi fără nume.
Sunt om străin şi muritor,
Ce-am rătăcit prin lume...

Premiul I
Marta Alexandrescu, cl. a II-a, Vultureşti

Ci spală-mi sufletu-ntinat
Prin lacrimi şi suspine,
Că-n veacu-acesta zbuciumat,
Te am numai pe tine!
...

Premiul III
Ana-Maria Şulariu, Boroaia, cl. a V-a
Mihaela-Paula Şulariu, Boroaia, cl. a VI-a
Maică fericită, suflet îndurat,
Lasă-ţi raza sfântă-a ochiului curat
Să ne îndrepteze drumul spre lumină,
Căci fără putere înotăm în tină.
Până-n clipa morţii, fără şovăire,
Ajutor revarsă în nenorocire,
Peste lumea noastră plină de păcat,
Maică fericită, suflet îndurat.
...

Menţiuni
Vasile-Cătălin Ruscior, cl. a VII-a, Siret
Andreea Sopon, cl. a IV-a, Bogdăneşti
Marta Alexandrescu, cl. a II-a, Vultureşti
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Premiul II
Oana-Gabriela Bejinari
cl. a IV-a, Rădăuţi

Premiul III
Mihaela-Diana Mihalciuc
cl. a VII-a, Grămeşti

Menţiuni
Teodor Andreescu, cl. a III-a, Fântâna Mare
Alexandra-Iulia Luca, cl. a V-a, Cotu Băii
Ioana Bold, cl. a VI-a, Oprişeni
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“Sfintii - modelul micutilor crestini”

CONCURS “Plante medicinale”

Finala premianţilor revistei “Biserica din sufletul copilului”
2 iunie 2007

Premiul I: Clasa a IV-a, Şcoala cu clasele I-IV Nr. 1, Şaru Dornei
Premiul II: Popescu Cătălin Teodor, clasa a V-a, Suceava
Premiul III: Roman Roxana, clasa a VII-a, Vicovu de Sus
Menţiune: Andronic Teodora, clasa a VII-a, Rădăuţi

CONCURS DE ESEURI
Premiul I: Roxana Roman, Vicovu de Sus
Premiul II: Camelia Jibu, Fântâna Mare
Premiul III: Andreea Diana Putină, Suceava
Menţiuni: Simona Loghin, Fălticeni; Mirela Baboi, Capu Câmpului

C

I

CONCURS DE ICOANE

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

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

Clasele I-IV

S DE DESEN
E
Tema concursului:

CUR
N
O
C

“Biserica din Parohia mea”
Premiul I

Premiul II

Premiul III

Ana-Maria Băican
Iuliana Băican
Oana-Gabriela Bejinari
Şaru Dornei
Şaru Dornei
Rădăuţi
Menţiuni: Andreea Tomuleanu, Mitocu Dragomirnei;
Andrada Monoranu, Fălticeni

Clasele V-VIII

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 1 Noiembrie 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 decembrie.

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Elena Smoleac, Siret
Flavia Ichim, Siret
Flaviu Timofti, Fălticeni
Menţiuni: Mihaela-Diana Mihalciuc, Grămeşti
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Premiu Special: Marina Gavrilescu, 7 ani, Fântâna Mare

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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