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Importanţa
participării la
Sfânta Liturghie
Casa în care ne-am născut şi
am crescut este locul în care ne
simţim fericiţi.
Ca fii ai lui Dumnezeu, ne
simţim fericiţi, în chipul cel mai
desăvârşit, mai ales în „casa lui
Dumnezeu”, care este Biserica
(Ioan 2, 16). Aici, la sfintele
slujbe, mai ales la Sfânta
Liturghie, Îl simţim pe Dumnezeu
cu sufletul mai mult decât
oriunde.
Când preotul iese din
Sfântul Altar cu Sfânta
Evanghelie, cădem în genunchi,
ne închinăm, simţim prezenţa
tainică a Mântuitorului Iisus
Hristos şi avem conştiinţa că El ne
vorbeşte din Sfântul Altar.
În momentul în care preotul
iese cu Sfintele Daruri pentru a fi
puse pe Sfântul Prestol (Sfânta
Masă), unde pâinea şi vinul, prin
rugăciunile preotului, prin
pogorârea şi lucrarea Sfântului
Duh se vor preface în Trupul şi
Sângele Domnului nostru Iisus
Hristos, simţim şi mai mult
prezenţa lui Dumnezeu, vedem cu
ochii sufletului pe Mântuitorul
înconjurat de cetele îngereşti.
Acest adevăr a fost văzut aievea şi
mărturisit de Sfinţii Părinţi şi
credincioşii de rând cu viaţă
sfântă. Având această încredinţare în suflet, noi mărturisim şi
cântăm „Ca pe Împăratul tuturor

I.P.S. Arhiepiscop Pimen slujind

primim pe Cel înconjurat de cetele
îngereşti”.
În timpul cântării „Pe Tine Te
lăudăm”, prin rugăciunile
preotului, Sfântul Duh preface
pâinea de pe Sfântul Disc şi vinul
din Sfântul Potir în Sfântul şi
Dumnezeiescul Trup şi Sânge al
Mântuitorului nostru Iisus Hrisos.
Nu după mult timp auzim
chemarea preotului: „Cu frică de
Dumnezeu, cu credinţă şi cu
dragoste, apropiaţi-vă”; suntem
chemaţi să ne apropiem de Sfântul
Potir pentru a ne împărtăşi cu
Preasfântul şi Dumnezeiescul Trup
şi Sânge al Mântuitorului nostru
Iisus Hristos spre iertarea
păcatelor şi spre viaţa de veci.
Împărtăşirea noastră este cu
adevărat spre iertarea păcatelor şi
spre viaţa de veci numai dacă
ne-am pregătit sufleteşte prin
mărturisirea păcatelor şi am luat
dezlegare de la preotul duhovnic în
Sfânta Taină a Spovedaniei.
Pentru a dobândi duhul
smereniei şi tăria sufletească de a
ne mărturisi toate păcatele
săvârşite de la ultima spovedanie,
de a le mărturisi cu părere de rău,

căinţă, credinţă că Dumnezeu ne
iartă, având hotărârea de a ne
strădui să nu mai greşim, este
nevoie să postim, să ne rugăm mai
mult, să facem fapte de milostenie,
să ne împăcăm cu cei cu care
suntem învrăjbiţi, să iertăm şi să
cerem iertare celor cărora le-am
greşit. Deci să venim la Sfânta
Împărtăşanie curaţi sufleteşte şi
trupeşte, aşa cum ne învaţă părinţii
şi cum ne povăţuieşte preotul,
părintele nostru duhovnicesc.
Când să ne împărtăşim? Nu
spunem nici des, nici rar, ci să ne
împărtăşim cu pregătirea cuvenită,
ca Sfânta Împărtăşanie să fie spre
viaţa veşnică şi nu spre osândă
veşnică. Pentru a înţelege acestea,
e bine să citim cu luare aminte
îndemnurile Sfântului Apostol
Pavel adresate credincioşilor din
Corint (I Corinteni 11, 23-30).
Părinţii au îndatorirea să
pregătească pe copiii lor când îi
aduc la Sfânta Împărtăşanie,
îndeosebi pe cei cu vârsta de 1-2
ani; cei care refuză să deschidă
gura, să nu li se dea forţat, pentru a
nu scuipa Sfânta Împărtăşanie, ci
să amâne până la vârsta înţelegerii
cuvenite. Preotul să aibă grijă ca
vinul pentru Sfânta Împărtăşanie
să fie plăcut şi pentru copii.
Îndemnăm preoţii, profesorii
de religie şi de muzică să-i înveţe pe
copii „Cântările Sfintei Liturghii”.

† PIMEN
Arhiepiscop
al Sucevei şi Rădăuţilor

„Bucură-te, vârful şi cununa bunătăţii!”

P

rintre luminătorii de pe cerul Bisericii noastre, străluceşte ca
o steluţă sfioasă Sfânta Muceniţă Filoteea. La o vârstă
fragedă, copila de doar 11 ani a dovedit înţelepciunea şi curajul unei
adevărate „iubitoare de Dumnezeu” (filo-tee), după
cum i-a prevestit numele ales de părinţi.
Povestea Filoteei începe la Târnovo, în
Bulgaria, într-o familie modestă de plugari.
Copila şi-a pierdut de mică iubita ei mamă,
rămânând în grija Maicii Domnului, maica
din cer a tuturor copiilor orfani. După
moartea mamei, tatăl a adus în casă o mamă
vitregă pentru copila sa. Cum se întâmplă
uneori, mama vitregă nu avea la suflet pe
Filoteea pe care nu o dată o certa şi o bătea
fără nici un motiv.
Filoteea era însă un copil deosebit de
blând şi de cuminte care se ruga adeseori
lui Dumnezeu. De la mama sa ea învăţase
că Dumnezeu ia chipul săracilor
înfometaţi şi colindă pământul în lung şi-n
lat căutând cu drag spre omul care se
milostiveşte spre aproapele său. Deşi lipsită
de iubirea părintească, micuţa Filoteea a
ştiut să aibă o inimă de adevărată mamă
spre toţi săracii din sat, cu care îşi
împărţea mâncarea pe care o primea
acasă şi chiar din merindea pe care o
ducea pe câmp tatălui său.
Dar acest lucru a ajuns şi la urechile
tatălui care era un om zgârcit şi rău. Într-o
zi, tatăl a pândit drumul copilei spre ţarina
unde obişnuia să-i aducă mâncare, şi s-a
încredinţat cu ochii lui de milostenia pe
care o dădea Filoteea săracilor. Şi pe dată,
orbit de mânie, a aruncat un topor pe
care-l avea la îndemână înspre fiica sa.
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Lovită în picior, Filoteea a căzut la pământ şi în scurt timp şi-a
încredinţat sufletul în mâinile îngerilor pe care Dumnezeu îi trimisese
în întâmpinarea ei. O lumină asemenea soarelui s-a revărsat împrejurul
trupului rămas pe pământ, chemând oamenii acelui ţinut la proslăvirea
micuţei muceniţe. Dar minunile nu s-au oprit aici. Semn dumnezeiesc,
trupul firav al copilei a devenit dintr-o dată atât de greu că nu putea fi
ridicat din loc.
După multă rugăciune, preoţii şi ierarhii adunaţi în grabă la auzul
minunii ce se făcuse, s-au hotărât să pomenească toate numele de
mănăstiri şi biserici din ţara bulgărească şi din cea românească pentru
a-şi alege chiar sfânta locul ce-i va fi drag. Şi, minune mare, când au
pomenit numele Sfintei Mănăstiri de la Curtea de Argeş trupul
Sfintei s-a făcut uşor ca un fulg, arătând locul ales unde a şi fost dusă cu
cinste şi alai ca un odor de mare preţ.
Aşa a ajuns Sfânta Filoteea să se odihnească cu trupul la Curtea de
Argeş şi cu sufletul să fie alături de toţi cei necăjiţi care o cheamă în
ajutor. Şi dacă Filoteea era atât de milostivă pe când trăia, după
mutarea ei cu sufletul la cer, a devenit izvor de milă şi mângâiere pentru
toţi oamenii, Dumnezeu binecuvântând-o cu darul facerii de minuni.
Pentru copii ea nu este doar Sfânta cea mai apropiată ca vârstă, ci şi
un model de trăire a acelor virtuţi care ne deschid porţile Raiului:
blândeţea şi dragostea!
Liliana Jardă, Suceava

Blândeţea este sprijinul
răbdării, uşa iubirii... Prin
blândeţe sufletul se apropie de
simplitate, care este idealul
fiinţei spirituale.
Prof. Dumitru Stăniloae

Răspunde cu blândeţe şi
răbdare şi, înaintea patimilor,
rabdă cu plăcere şi smerenie
Domnului!
Sf. Ioan Gură de Aur

Dragostea este bucuria de a
face altora bucurie.
Sf. Ioan Gură de Aur

Desen de Ana-Maria Băican, Şaru Dornei
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de Alexandru Vlahuţă

Pentru a treia oară întâlnesc azi pe bătrâna asta cu doi
copilaşi de mână. Ce slabă-i, săraca! Şi de-abia merge. E îmbrăcată
într-o scurteică de petice toată, pe cap o brăboadă de lână gălbuie
şi, în picioare, târâie rămăşiţele unor foşti şoşoni. Copiii, gătiţi în
vechituri de căpătat, palizi la faţă se uită cu ochii mari, speriaţi, pe
la vitrinele pline cu jucării.
O, ce milă mi-e de copiii săraci care n-au jucării de Crăciun
şi cărora Anul Nou nu le aduce nici o bucurie! Şi totuşi nu-i aceasta
cea mai tristă pagină din viaţa lor! Cum aş vrea să ştiu ce gândesc ei
acum!... probabil, ce gândeam şi eu la vârsta lor. Îmi văd aşa de
bine copilăria mea în privirea lor uimită, în dorinţele şi privirile
lor, în paloarea feţei şi în sărăcia îmbrăcăminţii lor. Şi merg după
ei; lângă ei, viaţa mea se amestecă-n clipa asta cu a lor. Bătrâna
mi-e şi mie bunică. Strada e ticsită de lume. Trăsuri pe două şiruri
se mişcă încet, ca după mort. Prin prăvălii e îmbulzeală şi o zarvă
ameţitoare. Se miră bătrâna de atâta lume… Ne-am oprit în faţa
unei vitrine mari.
- Ii, ce frumos e, bunicuţă!... Eu aş vrea să am arapul acela
călare pe ţap… Dar tu, Lizico, tu ce-ai vrea?
- Eu?... Stai să-ţi spun…
Şi Lizica se uită ameţită: parcă i-ar fi frică să ia aşa, iute, o
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hotărâre. Sunt atâtea lucruri frumoase şi toate-i plac, toate fac să-i
bată inimoara, de surpriză, de dorinţe care nu se pot realiza.
- Eu vreau păpuşa aia mare cu pălărie roşie.
Şi Lizica o arătă cu degetul. Un popor de păpuşi cu braţe
întinse, cu obrajii umflaţi şi rumeni, parcă ar privi mirate la noi, cu
ochii lor de mărgele. În mijlocul lor e una mai mare: şi stă în
picioare şi are ciorapi şi pantofi de lac şi e gătită în rochie de
mireasă… Pe asta o vrea Lizica.
- Auzi, bunicuţo, Ionel zice că păpuşa asta mare vorbeşte…
Nu-i aşa că păpuşile nu vorbesc?
- Haideţi, copii, nu vă mai uitaţi, că astea nu-s pentru noi…
- Dar pentru cine-s, bunicuţă?
- Ia… pentru cei bogaţi!
- Dar noi nu suntem … bogaţi?
Şi se duc. Lizica mai întoarce capul, să-şi ia adio de la
păpuşa ei, iar eu mă uit în urma lor, gânditor…
Într-un fund de mahala, văd o cocioabă veche, pleoştită,
îngropată în pământ până la fereşti; geamurile sunt murdare,
sparte şi cârpite cu hârtie. Înlăuntru e o lumină vânătă, fumurie.
Pe pereţii umezi sunt pâraie de ploaie. O rogojină ruptă acoperă
singurul pat şi singura mobilă a acestei vizuini. La căpătâi, lângă
soba care-i mai întotdeauna rece, sunt aruncate vraişte, ţoale
vechi, care miros a bolnav.
Acolo văd intrând pe
bunicuţa, c-o pâine la
subsuoară, şi cu cei doi
copilaşi care nu ştiu şi
nu pot încă pricepe
cum se face asta că
nu sunt şi ei
„bogaţi”. Şi n-au de
nicăieri nici un
ajutor şi nu-i o
mână de bărbat
s-aducă o doniţă
de apă în casă…
Şi mâine e
Crăciunul!
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Noi umblăm şi colindăm
Noi umblăm şi colindăm,
Florile dalbe
Pe Dumnezeu căutăm
Florile dalbe.
Alergarăm şi-L aflarăm
Florile dalbe
In iesle la Betleem
Florile dalbe.

Vântul dulce tragănă,
Florile dalbe
Pruncul de mi-L leagănă
Florile dalbe.
Ploaia caldă Fiul scaldă
Florile dalbe
Neaua ninge, nu-L atinge
Florile dalbe.

Pruncul mâinile-şi întinde,
Florile dalbe
Maica sfântă le sărută
Florile dalbe.
La pământ plecându-ne
Florile dalbe
Şi noi sărutându-le
Florile dalbe.
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Portul popular, cântecele şi dansurile populare sunt
tradiţii specifice poporului român. Puţini tineri din ziua
de azi sunt interesaţi de vechile tradiţii şi e păcat,
deoarece vechiul e mai frumos decât noul.
Oana-Ştefania Bivol, clasa a VII-a

Tradiţia este „cheia” ce deschide calea spre fericirea
şi dăinuirea poporului.
Daniela Paula Bursuc, clasa a VII-a

Poporul român păstrează cu sfinţenie vechile tradiţii
ale înaintaşilor: portul popular, cântecele şi unele
îndeletniciri străvechi: ţesutul, încondeiatul ouălor,
modelatul vaselor din lut.
Liliana Drăgoi, cl. a VI-a

Cea mai aşteptată sărbătoare este Crăciunul,
momentul când îngerii coboară pe pământ şi se
veselesc împreună cu oamenii pentru că S-a născut
Pruncul ce va aduce bucurie multor oameni. Este un
timp al celor ce încă se simt copii.
Elena Cocariu, cl. a VI-a

Important este că tradiţiile dăinuie şi azi şi o să dăinuie
pentru totdeauna pentru că, aşa cum bunicii noştri ni
le-au transmis, aşa o să le transmitem şi noi.
Lorena Chiriac, cl. a VIII-a

Valoarea şi averea unui popor sunt tradiţiile. Ele sunt
ca temelia unei case: dacă temelia nu e bună, casa se
dărâmă. Tradiţiile nu trebuie uitate. Cel ce-şi uită
tradiţiile îşi trădează strămoşii.
Mihai Găitan, cl. a V-a

Sărbătorile de iarnă reprezintă cele mai frumoase
datini transmise din generaţie în generaţie.
Colindătorii vestesc Naşterea Mântuitorului, a Celui
care va mântui lumea.
Florin Spoială, cl. a VIII-a

Tradiţiile păstrate în zilele noastre le vom transmite
generaţiei viitoare, respectând dorinţa strămoşilor
noştri.
Florentina Spoială, cl. a VIII-a
Elevi ai Şcolii cu Clasele I-VIII, Bosanci
Îndrumător: prof. Tamara Bujoreanu
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Icoană de Iuliana Băican, Şaru Dornei

Ioan: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri...
Dumnezeu: Spune, fiule...
Ioan: Nu mă-ntrerupe, te rog! Tocmai mă rog.
Dumnezeu: Dar tu M-ai strigat acum.
Ioan: Eu te-am strigat?! Ah, nu! Doar rugăciunea este astfel: Tatăl
nostru, Care eşti în ceruri...
Dumnezeu: Uite, iar Mă chemi. Tu Mă chemi să stăm de vorbă, nu-i
aşa? Despre ce este vorba?
Ioan: Sfinţească-se numele Tău...
Dumnezeu: Chiar vrei să-Mi sfinţeşti numele? Ştii tu cum trebuie să
faci asta?
Ioan: Nu ştiu...
Dumnezeu: Înseamnă că trebuie să te sileşti să
duci o viaţă aşa de curată, încât fiecare din cei ce o
văd să înalţe laude lui Dumnezeu.
Ioan: Da, înţeleg. Vie împărăţia Ta, facă-se
voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ...
Dumnezeu: Dar ce faci tu pentru asta?

Ioan: Se înţelege de la sine: particip în fiecare duminică şi în zilele de
sărbătoare la Sfânta Liturghie, postesc, obişnuiesc să mă rog.
Dumnezeu: Da, voia Mea e să faci toate acestea. Împărăţia Mea este a
celor smeriţi şi blânzi. Deci, dacă vrei să intri în Împărăţia cerurilor,
trebuie să încerci să dobândeşti aceste virtuţi, să prefaci pământul în cer,
să trăieşti pe pământ ca şi cum ai trăi în cer. Dacă s-ar face aşa, nu s-ar
mai deosebi cele de jos de cele de sus.
Ioan: Da, e clar, dar e cam greu. Pot acum să mă rog mai departe?
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi...
Dumnezeu: Sunt două feluri de hrană. Una pentru suflet, atunci când
ascultăm cuvântul Evangheliei care hrăneşte şi satură sufletul, iar
cealaltă este cea prin care se întreţine viaţa. Trebuie să te mulţumeşti cu
hrana care te face să creşti armonios şi să nu ţi-o doreşti pe aceea ce-ţi
otrăveşte sufletul. Vezi, tu te rogi pentru pâine, pentru mâncarea
obişnuită, ar trebui să n-o mai superi pe mama cu mofturile tale
permanente.
Ioan: Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri...
Dumnezeu: Şi Mihai?
Ioan: Mihai? Nu-mi adu aminte de el! Ştii foarte bine cât este de
răutăcios şi de câte ori ne vedem, mă supără.
Dumnezeu: Ştiu, ştiu! Şi rugăciunea ta? Te face fericit faptul că poţi
alerga prin lume cu o mulţime de apăsări, ură şi antipatii în suflet?
Ioan: Această stare mă nemulţumeşte şi sufăr din cauza asta.
Dumnezeu: Iată, Eu te vindec. Iartă greşelile lui Mihai şi eu ţi le iert
prin spovedanie pe ale tale.
Ioan: Da, n-ar fi aşa de greu, doar să mă duc la părintele duhovnic...
Şi nu ne duce pe noi în ispită şi ne izbăveşte de cel rău.
Dumnezeu: Cu toată dragostea. Dar te rog să ocoleşti persoanele şi
locurile care te pot ispiti, adică să nu te duci la discotecă, să nu te duci la
spectacole nepotrivite, să nu pierzi vremea în faţa televizorului şi a
calculatorului.
Ioan: Cum crezi că pot să fac asta când toţi colegii mei fac asta?
Dumnezeu: Totul este să ştii că ai un Tată ceresc care te iubeşte şi te
călăuzeşte, şi pe Care, dacă-L iubeşti, încerci să nu-L superi.
Ioan: Cred că acesta a fost cel mai greu Tatăl nostru pe care l-am
rostit în viaţă, dar e prima dată când am stat de vorbă cu Tatăl...
Dumnezeu: Roagă-te liniştit până la sfârşit.
Ioan: Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, în veci. Amin!
Florica Aioanei, Suceava

ÎNDEMN
Găsiţi, transcrieţi şi trimiteţi rugăciunea care se află în Noul Testament la
Evanghelia după Luca, capitolul 11. Veţi primi o surpriză !!!
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Pomul Crăciunului
de George Coşbuc

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu
Pădurea iarna doarme, c-aşa vrea Dumnezeu.
Şi numai câte-un viscol o bate uneori,
Ea plânge-atunci cu hohot, cuprinsă de fiori.
Şi tace-apoi, şi doarme când viscolele pier,
În noaptea asta însă vin îngerii din cer.
Şi zboară încet de-a lungul pădurilor de brad,
Şi cântă-ncet; şi mere şi flori din sân le cad.
Iar florile s-anină de ramuri până jos
Şi cântec, şi lumină, şi-aşa e de frumos.

Naşterea Mântuitorului

Iar brazii se deşteaptă, se miră: asta ce-i,
Se bucură şi cântă ca îngerii şi ei.

Un înger rupse-o creangă din brazii cu făclii
Aşa cum a găsit-o cu flori şi jucării.
Departe într-un staul e-n faşe acum Iisus
Şi îngerii, o, câte şi câte n-au adus.
Dar El e bun şi-mparte la toţi câţi Îl iubesc,
Tu vino şi te-nchină, zi: „Doamne-Ţi mulţămesc”!
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Grafică de Marta Alexandrescu, Pleşeşti

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu,
Dar uite ce-ţi trimise dintr-însa Dumnezeu.

În Betleem, colo-n oraş,
Dormeau visând locuitorii,
Iar lângă turmă, pe imaş
Stăteau de pază, treji, păstorii.

Păstorii veseli, în oraş,
Spre staul cu paşi iuţi porniră,
Şi-un prunc atât de drăgălaş
Acolo-n paie ei găsiră.

Şi-n miez de noapte dulce cânt
Din cer cu stele-a răsunat,
Se rumenise cerul sfânt
Păstorii s-au cutremurat.

Nici leagăn moale, nici vreun pat,
Doar fân mirositor pe jos,
Pe fân, în iesle stă culcat
Micuţul prunc: Iisus Hristos.

Din slăvi un înger coborî:
„Fiţi veseli!", îngerul le-a spus
„Plecaţi, şi-n staul veţi găsi
Pe Craiul stelelor de sus!"

El, Fiul domnului şi Crai
Al stelelor de farmec pline
De-atunci cu drag, la voi, din Rai
Cu fiecare iarnă vine!...

Icoană realizată de Ichim Flavia, Siret

de Ion Creangă
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Sfaturile părintelui duhovnic

STIATI
,
, CÃ . . .

Întrebãrile lui Cristian

Sfântul Ioan Botezătorul a spus:
Eu unul vă botez cu apă spre
pocăinţă, dar Cel ce vine după
mine este mai puternic decât
mine; Acesta (Iisus Hristos) vă
va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
(Evanghelia după Matei 3, 11)

— Părinte duhovnic, bunica
mea m-a învăţat Crezul. Dar de
câte ori îl spun atunci când mă
rog, nu înţeleg unele lucruri din
ceea ce m-a învăţat.
— Care ar fi aceste lucruri,
Cristian?
— Păi, atunci când spun:
mărturisesc un botez spre
iertarea păcatelor. Cum adică
mărturisesc? Când mărturisesc
eu botezul?
— Cristian, tu ai participat la
botezarea unui copil?
— Da. Am văzut când l-a
botezat pe verişorul meu.
— Îţi aduci aminte ce a
întrebat preotul pe naş la intrarea
în biserică?
— Da, eram chiar acolo; l-a
întrebat dacă se leapădă de satana
şi parcă l-a mai întrebat ceva ...
— Cristian, atunci când
preotul l-a întrebat dacă se
leapădă de satana, naşul a
mărturisit în numele verişorului
tău dorinţa de a-l învăţa să se
lepede şi el, atunci când va creşte,
de toate lucrurile cele rele. Iar
apoi l-a întrebat pe naş: Te uneşti
cu Hristos?
— Da, da, îmi aduc aminte.
Naşul a răspuns: Mă unesc!
— Corect. În acea clipă, naşul a
promis că îl va ajuta pe copil,
atunci când va creşte, să înveţe să
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fie prieten şi ascultător faţă de
Dumnezeu. Aşa a mărturisit naşul
botezul verişorului tău.
— Şi atunci ... Crezul este doar
pentru naşi?
— Nu, Cristian, pentru că
atunci când va creşte verişorul
tău, ca şi tine, va veni la preotul
duhovnic şi va spovedi faptele rele
făcute, promiţând că nu le va mai
face. Faptele rele sunt prietenia cu
satana; spovedindu-le, ne
lepădăm de satana.
— Adică ... mărturisim şi noi
lepădarea de satana, mărturisită
de naş la botezul nostru?
— Bravo, Cristian!
— Şi unirea cu Hristos când o
mărturisim?
— Păi pentru ce ai venit la
spovedanie?
— Ca să mă împărtăşesc.
— Şi ce este împărtăşania?
— ... Trupul şi Sângele
Domnului ...?
— Mâncând Trupul şi Sângele
Domnului, ne unim total cu
Hristos, suntem prieteni şi
ascultători faţă de Dumnezeu.
— ... adică şi eu îmi
mărturisesc botezul meu?
— De fiecare dată când vii să te
spovedeşti şi să te împărtăşeşti.
— Mulţumesc, părinte
duhovnic.

La râul Iordanului, are loc prima
TEOFANIE (arătarea Sfintei
Treimi). Tatăl grăieşte din cer:
„Acesta este Fiul Meu Cel iubit
intru care am binevoit…"; Fiul
primeşte botezul de la Ioan în
Iordan; Duhul Sfânt, sub chipul
unui porumbel se pogoară peste
creştetul Fiului lui Dumnezeu
(vezi Matei 3, 16-17).

Icoana “Botezul Domnului”

Sfânta Scripturã despre...

botezul copiilor
Să aflăm ce spunea despre Botez Sfântul Evanghelist Luca. 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
1 martie 2008, vor primi câte o surpriză!

Faptele Apostolilor
27:3 + 2x(13-7) - 5 =
3x3 + 33 -3x3x3 =

Faptele Apostolilor
34 : 2 - 2 x (4x5-12) + 1 =
87- 81 + 21x(9x3-23) - 51 =

Pr. Gabriel Herea, Pătrăuţi
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Bănuţul

dragostei
Într-o zi, îngerul lui Dumnezeu
întrebă bănuţul milei:
- Cine eşti tu, bănuţule, că te văd aşezat
între lucrurile cele iubite de Dumnezeu?
- Eu sunt bănuţul pe care Bunul Dumnezeu l-a făcut pentru a fi
dat de pomană, zise smerit bănuţul.
- Dar de unde vii tu, bănuţule?
-Vin din puşculiţa copiilor buni, din mâna albă a
domnişoarelor smerite, din mâna muncită şi plânsă a văduvelor, din
portmoneul vechi şi subţire al bătrînilor, din mâna binecuvântată a
preoţilor.
- Şi unde te duci acum, bănuţule?
-Mă duc să cumpăr suflete pentru Dumnezeu, ulei pentru
candelele fecioarelor înţelepte, să aprind candela credinţei ce se
stinge la unii, să zidesc biserica cea vie a lui Dumnezeu, căci, pe cât
mă vezi de mic eu stau totdeauna la temelia bisericii.
- Spune-mi, bănuţule, care-i taina ta: de ce eşti aşa iubit de
Dumnezeu?
-Îngeraşule, eu deschid porţile
Raiului celui ce mă dăruieşte în
numele lui Hristos, cu dragoste
şi cu inimă senină.
- Drum bun, bănuţule,
şi să cumperi cu spor cât
mai multe suflete lui
Dumnezeu!

“Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult
decât toţi. Căci toţi aceştia din prisosul lor au aruncat la daruri,
aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă.”
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Luca 21,3-4

A Ω

Dialoguri
Duhovnicesti

Într-una din zile, ne citeam noi pravila după
obicei, eu împreună cu bătrânul meu, şi citind eu
psalmii, am greşit şi am sărit un cuvânt dintr-un
psalm şi n-am priceput. După ce am săvârşit
slujba, mi-a zis bătrânul:
- Eu, fiule, când îmi fac pravila şi rugăciunea,
mi se pare că arde foc sub mine şi nu poate să
umble mintea şi gândul meu încoace şi încolo. Ţie unde îţi
era mintea şi gândul tău când citeai psalmii, de ai trecut cu
vederea un cuvânt din psalmi? Nu ştii, că în vremea când
îţi faci rugăciunea înaintea lui Dumnezeu stai şi cu Însuşi
Dumnezeu grăieşti ?
Zis-a un bătrân:
- Fiilor şi fraţilor, să înţelegeţi şi să ştiţi toţi, că nici una
din faptele cele bune nu este aşa de iubită şi plăcută lui
Dumnezeu ca atunci când omul cade în vreo scârbă
oarecare, iar el cu mulţumire rabdă bucuros, până la
sfârşit. La fel şi de la cel ce este bolnav cu trupul său nu cere
Dumnezeu post, înfrânare la mâncare şi băutură sau altă
osteneală de nevoinţă a trupului, decât răbdare,
mulţumită şi rugăciune duhovnicească şi să-i fie mintea şi
gândul pururea la Dumnezeu (...) rugându-se să-i dea
răbdare.
A întrebat cineva pe avva Antonie:
- Ce să păzesc eu ca să plac lui Dumnezeu?
Şi răspunzând părintele, a zis lui:
- Oriunde vei merge, pe Dumnezeu să-L ai înaintea ta
întotdeauna. Şi orice vei face, să ai mărturia din Sfintele
Scripturi şi ori în ce loc vei şedea, să nu te mişti degrabă.
Acestea trei păzeşte-le şi te vei mântui.
din “PATERICUL”
Cuvinte folositoare ale
Sfinţilor Bătrâni
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Sfânta Liturghie

lucrare şi minune dumnezeiascãă

Ce este Sfânta Liturghie?
Sfânta Liturghie este taina
dumnezeiască pe care a
întemeiat-o şi a vestit-o Însuşi
Domnul Iisus Hristos în seara
Joii Celei Mari, la Cina cea de
Taină.
Sfântul Dionisie Areopagitul
numeşte Sfânta Liturghie „Taina
Tainelor”, deoarece ea
încununează tot ceea ce s-a dat
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prin celelalte slujbe şi uneşte
deplin pe fiecare credincios cu
Dumnezeu şi pe toţi credincioşii
cu Dumnezeu.
La fiecare Sfântă Liturghie
este actualizată pătimirea pe
Cruce şi Învierea cea aducă-toare
de viaţă a Mântuitorului Iisus
Hristos, dulcea noastră izbăvire,
lumina sufletelor noastre
întunecate, prin Care este curăţit
orice suflet.

Trupul şi Sângele lui Hristos
Momentul central al Sfintei
Liturghii îl reprezintă Epicleza
(prefacerea), în timpul căreia
darurile de pâine şi vin se
transformă în Trupul şi Sângele
lui Hristos, prin pogorârea
Sfântului Duh asupra lor. Ele
sunt oferite credincioşilor spre
împărtăşire pentru iertarea
păcatelor şi dobândirea vieţii
veşnice.
Părintele atonit Efrem
Filoteitul spunea: „Ce măreţie
este Dumnezeiasca Liturghie. Cât
de mult cinsteşte Dumnezeu pe
om! Vine împreună cu cetele
îngereşti la fiecare Dumnezeiască
Liturghie şi-l hrăneşte pe om cu
Preasfântul Său Trup şi Sânge!
Dumnezeu ne-a dăruit totul! Ce
lucru trupesc sau duhovnicesc ne
lipseşte? Niciunul! Dacă ne
dăruieşte zilnic îndumnezeitorul
Său Trup şi Sânge, ce poate fi
superior acestora? Sigur că
nimic! O picătură de iubire
dumnezeiască valorează mai
mult decât toată iubirea de pe
pământ, trupească şi lumească!”

neasemănate şi avantaje veşnice,
te duci la chemarea Lui? Ştiţi
unde şi când vă oferă El toate
aceste daruri?
Viaţa creştină autentică nu
poate fi concepută în afara Sfintei
Liturghii, care ocupă locul
central în Biserică şi în viaţa
oricărui creştin. Dar, pentru a
putea participa deplin la Sfânta
Liturghie, este foarte important
ca fiecare credincios să înţeleagă
semnificaţia ei. Prin urmare, în
cadrul acestei rubrici vă vom
oferi o prezentare sistematică a
acestei slujbe esenţiale a
Bisericii, Sfânta Liturghie.
Prelucrare după
“Explicarea Dumnezeieştii Liturghii”
de Pr. Stafanos Anagnostopoulos

Importanţa Sfintei Liturghii
Cât de necesar este să
participăm cu orice preţ la
această Cină cerească!
Dacă un mare împărat ţi-ar
acorda atenţie şi te-ar chema săţi ofere daruri mari şi avantaje
mari, te-ai duce? Dar dacă te
cheamă Împăratul cerului şi al
pământului să-ţi ofere daruri
Preot slujind Sfânta Liturghie
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Grãdinita
, noastrã s-a mutat
într-o casã nouã, un palat!
Aflată în cel de-al treilea an de funcţionare, Grădiniţa cu Program
Prelungit „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava beneficiază de un sediu nou, situat la
ieşirea din Suceava înspre Ipoteşti, în imediata vecinătate a Căminului de
Bătrâni “Sf. Ioan cel Nou”.
Grădiniţa se doreşte a fi una dintre instituţiile de educaţie de referinţă
din Suceava, atât prin condiţiile deosebite oferite preşcolarilor, cât şi prin
calitatea actului educativ desfăşurat.
Misiunea grădiniţei, aceea de educare a copiilor în spiritul moralei
creştin-ortodoxe, al iertării şi ajutorării aproapelui, al păstrării tradiţiilor şi
obiceiurilor populare româneşti, este îndeplinită printr-o varietate de
activităţi şcolare şi extraşcolare, activităţi educative specifice învăţământului
preşcolar, activităţi antrenante şi interesante desfăşurate în parteneriat cu
instituţii similare din municipiu şi judeţ, instituţii locale, agenţi economici şi
alte instituţii furnizoare de educaţie.
Numeroasele vizite, drumeţii, acţiuni cu tematică ecologică, acţiuni
umanitare au reuşit să le uşureze copiilor drumul spre cunoaşterea realităţii.
Colaborarea cu meşterii populari din judeţ oferă copiilor posibilitatea
pătrunderii în minunata lume a tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti,
în care cu uimire şi încântare descoperă originea culturii româneşti. Costumul
popular bucovinean le este drag şi-l îmbracă cu multă plăcere şi mândrie nu
doar la serbările organizate cu diferite ocazii, ci şi atunci când, cu smerenie şi
credinţă intră în biserică, dorind să primească fiecare Sfânta Împărtăşanie.
Casă a micuţilor creştini, a gândurilor bune şi a dragostei faţă de semeni,
Grădiniţa „Sf. Ioan cel Nou” are porţile deschise tuturor românaşilor şi
româncuţelor dornici să descopere tainele educaţiei
din suflet pentru trup şi suflet.
Educatoare Sanda Achihăie,
Grădiniţa “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
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„Intelepciunea
si
, iubirea mea e jocul!”
,
(Lucian Blaga)

Jocul, activitate dominantă în copilărie, oferă copilului posibilitatea
împlinirii propriilor dorinţe, acţionând conştient şi liber în lumea
imaginară pe care şi-o creează singur.
În viaţa copilului, jocul îndeplineşte rolul pe care-l are munca în
viaţa adultului, este forma specifică prin care copilul se dezvoltă şi
asimilează cunoştinţele, este, în consecinţă, un mijloc important de
educaţie.
Dar, oare toate jocurile sunt bune pentru copii? Acele jocuri în care
violenţa şi agresivitatea de limbaj şi atitudini abundă, unde sunt
profanate lucruri şi simţăminte sfinte, unde ficţiunea degradantă şi
inumană ia locul realităţii, unde răul este bun, iar binele şi frumosul sunt
ridiculizate şi înlăturate, aceste jocuri cum pot contribui la educaţie?
Dacă viitorul copilului dumneavoastră nu vă este indiferent:
v învăţaţi-l pe copil să se joace întâi în familie, cu fraţii şi surorile,
părinţii sau bunicii şi apoi cu ceilalţi copii, străini pentru el;
v antrenaţi-l în jocuri inteligente, logice, acţionând astfel pozitiv
asupra intelectului copilului, a gândirii logice, a spiritului de observaţie;
v puneţi-l în situaţia de a construi sau confecţiona diferite obiecte,
de a desena, de a se simţi util;
v participaţi alături de el la jocuri recreative, de relaxare în aer
liber, unde veselia, bunul simţ şi buna cuviinţă se învaţă uşor;
v găsiţi-vă timp pentru a le fi parteneri de joacă şi nu lăsaţi
calculatorul sau televizorul să vă suplinească rolul;
v învăţaţi-l să preţuiască jucăriile şi
partenerii de joacă.

Educatoare Sanda Achihăie,
Grădiniţa “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
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TREPTE SPRE CER
MÃNÃSTIREA RÂŞCA

Întreaga viaţă a omului iubitor
de Dumnezeu este un urcuş
neîntrerupt către cer. Urcăm pe
scara faptelor bune sprijiniţi de
îngerii păzitori şi de sfinţii
ocrotitori ale căror nume le purtăm
încă de la Botez. Fiecare faptă bună
săvârşită, fiecare deprindere aleasă
câştigată, fiecare virtute adăugată
în cufărul preţios al sufletului ne fac
mai frumoşi şi mai dragi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
El ne aşteaptă la capătul urcuşului
nostru pe scara faptelor bune
pentru a ne răsplăti străduinţa, cu o
cunună nepieritoare: dobândirea
vieţii veşnice alături de sfinţii Săi.
Sfântul Ioan Sinaitul a scris o carte
frumoasă în care a arătat cum
trebuie să ne străduim să urcăm pe
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treptele virtuţilor spre
Dumnezeu. Această carte se
numeşte Scara iar de la numele
acestei cărţi, foarte cunoscute,
Sfântul Ioan mai este numit
Scărarul. Nu întâmplător
această imagine frumoasă a
urcuşului nostru duhovnicesc
este pictată şi pe zidurile
exterioare ale unor mănăstiri
importante din Bucovina, cum
ar fi Suceviţa sau Râşca.
La Mănăstirea Râşca,
construită de Petru Rareş în
1542-1546, cu hramul Sfântul
Nicolae, s-au nevoit de-a lungul
timpului mai mulţi sihaştri.
Aici, zugravii populari au
înfăţişat în culori luminoase
drumul cel bun al celor ce

aleargă să-şi scrie numele în cartea
vieţii celei din ceruri. Creştinii urcă
către cer duminică de duminică şi
sărbătoare de sărbătoare, prin
Sfânta Liturghie, asemenea celor
pictaţi pe peretele de miazăzi.
Mântuitorul Hristos le iese în
întâmpinare, arătându-le cununile
răsplăţii veşnice.
Din pictura interioară
remarcabile la Mănăstirea Râşca
sunt tabloul votiv, reprezentând
familia domnitorului, precum şi
icoana Sfântului Nicolae din
Sfântul Altar. Pictura exterioară,
datând din 1552, se menţine relativ
bine pe peretele de sud unde se
poate vedea Scara lui Ioan Sinaitul,
Judecata de Apoi, Viaţa Sfântului
Antonie.
Scara către cer dăinuie ca
mărturie şi îndemn pentru toţi cei
care cred că urcuşul e anevoios şi
parcă peste puterile lor.
Răsplata e nepreţuită! Merită
efortul nostru, după cum şi Sfântul
Ioan Scărarul spunea în cartea sa de

Tabloul votiv, reprezentând
familia domnitorului Petru Rareş

învăţătură: „Vă îndemn, dar, să
urcăm şi noi, cu sârguinţă şi cu
credinţă, această gândită şi
ducătoare la cer scară, ale cărei
trepte ne învaţă, cu multă
înţelepciune, despre toate
faptele bune şi mântuitoare.“
Prof. diacon Silvestru Ţurcă, Suceava

Frescă „Judecata de Apoi”, Mănăstirea Râşca, faţada sudică
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L@comia pedepsit@
Era seara de Sfântul Nicolae. Ionel şi Maria
stăteau cuminţi şi parcă niciodată nu fuseseră
mai ascultători ca în ziua aceea. Ştiau ei că Sfântul Nicolae
nu aduce bunătăţi decât copiilor cuminţi.
Se înnoptase. Maria şi-a curăţat frumos ghetuţele şi le-a aşezat
la uşă. Când să-şi cureţe şi Ionel ghetuţele, a observat ghetele tatălui.
Băiatul îşi făcu în minte o socoteală: Ce ar putea să încapă în nişte ghete
mici ca ale mele? Mai bine pregătesc ghetele tăticului. Îndată a făcut aşa
cum a gândit, lăsând ghetuţele lui murdare în debara şi s-a dus la
culcare cu mare bucurie.
Când se lumină de ziuă, fugi la uşă. Dar, ce să fie?
Ghetele Mariei erau pline cu bomboane şi jucării, iar în
cizmele tăticului se odihneau o pereche de mănuşi mari.
Ionel începu să plângă în hohote.
- De ce plângi? l-a întrebat mama. Nemulţumitului i se ia darul.
Sfântul Nicolae a ştiut că tatei îi trebuie o pereche de mănuşi. Ai văzut?

C@l@torul ,si piatra
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Un călător mergea într-o noapte de iarnă pe un drum necunoscut,
pe o potecă îngustă prin munţi. Pentru că era frig, călătorul se grăbea să
ajungă cât mai repede acasă. Însă, la o cotitură se împiedică de o piatră
ce căzuse din munte; era cât pe ce să cadă în prăpastie.
Se ridică, scoase un mic suspin, mulţumi lui Dumnezeu că l-a scăpat
cu viaţă, apoi plecă mai departe. Nu făcu decât câţiva paşi şi simţi că nu
mai poate merge ca mai înainte. Cu cât se depărta de locul acela, părea
că vede cum un alt călător vine şi se-mpiedică de piatră şi cade în
prăpastie. Glasul conştiinţei îi zicea: “Nepăsarea ta poate pricinui
necazuri unui alt om. Chiar dacă acel om e un necunoscut
pentru tine, nu suntem toţi oamenii fraţi, fii ai lui
Dumnezeu?!” De îndată călătorul se întoarse, urni
piatra, o dădu în prăpastie şi plecă mai departe.
În sufletul lui se aşeză acum o linişte adâncă,
liniştea unei conştiinţe împăcate. I se părea
că această pace sufletească îl face mai tare
decât frigul de afară.

Prietenul necunoscut
În viaţa ta, copile, vei avea mulţi prieteni. Aceştia mereu se
vor schimba, te vei despărţi de unii, vei cunoaşte pe alţii. Nici pe
părinţii care te-au născut nu-i vei avea mereu aproape. Nici pe
bunici, nici pe fraţi sau surori... Şi totuşi, va exista cineva care te va
însoţi toată viaţa, cineva care va fi mereu aproape de tine. Însă
tocmai pe acesta tu nu-l vei observa, tocmai de acest prieten fidel tu
nu vei ţine seama. Dar el te va răbda aşa şi cu toate că tu nu-l vei cinsti
ca pe cel mai bun prieten, totuşi el nu te va părăsi niciodată. Va sta
lângă tine sfios şi tăcut ca o umbră şi te va ajuta de nenumărate ori.
În urma ta va şterge cele ce ai greşit şi va îndrepta cele ce n-ai
izbutit. Fără a face zgomot, el îţi va face mult bine şi te va face părtaş
multor bucurii. Într-o zi vei vedea că de fapt tot ce ai mai bun lui îi
datorezi. Când vei fi în suferinţă sau primejdie el va plânge în taină
lângă tine, rugându-se lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Şi aceasta, pentru că el te iubeşte mult de tot, cum nici o altă
făptură nu te poate iubi. Însă cât de mult îşi doreşte şi el dragostea ta,
prietenia ta sau măcar să te gândeşti din când în când la el ... să te
gândeşti din când în când la îngerul tău păzitor, la îngeraşul tău...pe
care ţi l-a dat Dumnezeu la Botez.
Monahia Parascheva Avădanei

Îngerul păzitor
Tu mă străjuieşti,
Zilnic mă fereşti
De-al lumii păcat,
De ce-i necurat.
Mulţumesc nespus!
Trimis de Iisus,
Tu goneşti mereu
Gândul meu cel rău.
Când am gând curat,
M-ai îmbrăţişat,
Şi vei fi mereu
Ajutorul meu!
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Cei 7 Sfinti
, Diaconi
Descoperiţi pe orizontală şi verticală
numele celor 7 Sfinţi Diaconi.
Un indiciu îl găsiţi în unul din
versetele: Luca 21,33; Faptele
Apostolilor 6,5; Ioan 6,44.
Cei care vor trimite pe adresa
revistei cele 7 nume găsite vor
primi cadou icoana
“Sfântului Arhidiacon Ştefan”.

B G

Z E S M L P T G I

E

Poate fi globul reparat
cu unul dintre cioburi?

Moş Crăciun

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

vine cu daruri
Moşul a împărţit daruri copiilor
cuminţi de la şcoală: Ana, Alexandra,
Alexie, Andrei, Cristian, Elisabeta,
Elena, Filip, Iosif, Leonte, Nicolae,
Pavel. Primul care a primit daruri
a fost Cristian, iar numele celor
chemaţi începea cu ultima
literă a celui dinainte. Găsiţi
ordinea astfel
încât toţi copiii
să primească
daruri.
Găsiţi cele 7 diferenţe
dintre cei doi Moşi.
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1. A adus daruri Mântuitorului
2. Răsărit
3 Sfântă Taină
4. Locul îngerilor
5. Maica Domnului
6. A indicat locul Naşterii Domnului (pl.)
7. Conducător
8. “Pilda bogatului căruia i-a ... ţarina”
9. Creştin drept măritor
10. Binecuvântat, preaslăvit
11. Nume dat zilei de 20 decembrie
12. Nume dat lui Iisus Hristos
13. Locul unde s-a născut Fiul lui
Dumnezeu
14. Dar adus de magi

13

Care este drumul
pe care poate
să ajungă fetiţa
la omul de zăpadă?

14

Ghici ce e ?
Un ierarh mare şi sfânt,
Îl aştepţi cu nerăbdare,
Cu emoţie în gând
Şi ghetuţe la intrare.

Hai să-ţi spun
una frumoasă:
Care pom
îţi intră-n casă?
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CONCURS
DE POEZII,ESEURI
“Maica Domnului”

CONCURS DE DESENE
“Biserica din parohia mea“
Clasele I-IV

Premiul I
Diana Georgiana Horju, cl. a V-a, Păltinoasa

Premiul I
Băican Ana-Maria
Şaru Dornei

Dă-mi, Maică, crucea şi credinţa ta
S-o urc pe muntele cel sfânt,
Cum a purtat-o Fiul tău, cândva,
Când locuia pe-acest pământ.
Dă-mi şi răbdare şi blândeţe,
Să trec cu bine orice greu,
Să dau mereu a mea bineţe
Acelora ce-mi doresc rău.

Premiul II
Floreta-Iulia Macovei, cl. a IV-a, Baia
Fecioară Marie,
Ţie mă închin
Şi-ţi privesc uimită
Chipul cel senin.

Să mă mir nu preget
Cât ai pătimit
Când pe Fiul-ţi Sfânt
Răii L-au răstignit!

Premiul III
Camelia Jibu, cl. a VII-a, Fântâna Mare
Din ceruri sfinte trimite-mi o rază de speranţă,
Tu, Maică preacurată, ajută-mă, mă-nvaţă,
Prin îngeraşii tăi îndrumă-mi paşii mereu,
Nu mă lăsa, Măicuţă Sfântă, ajută-mă la greu.
Ascultă, preamărită, umila rugă a celor care
Aşteaptă pe pământ o cale de scăpare.
Ajută-mă, Preasfântă, liniştea să-mi găsesc
Lângă o icoană sfântă când eu mă spovedesc.

Menţiuni: Lenuţa Buliga, cl. a VI-a, Arbore;
Maria Măcărescu, cl. a V-a, Păltinoasa; Geanina Miroş, cl. a VII-a, Păltinoasa
ATENŢIONARE
În numărul 6 al revistei s-a premiat ca premiul I o poezie pe care ulterior am
descoperit-o ca fiind “Rugăciune către Maica Domnului” a poetului Vasile Militaru.
Rugăm toţi copii să nu trimită la concursuri lucrări copiate din diverse surse sau
ale căror autori nu sunt ei. Orice falsificare va însemna interzicerea pariticipării la
concursurile viitoare ale revistei, retragerea premiului şi publicarea faptului în revistă.
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Premiul II

Premiul III

Saghin Adrian,
Nuţescu Daniel,
Vatra Moldoviţei
C-lung Moldovenesc
Menţiuni : Gogu Florentina, Baia; Zubaşcu Ioana, Boroaia;
Amucileniţei Alexandru, Fântâna Mare

Clasele V-VIII
Premiul I
Irimescu Cristinel
Putna

Premiul II
Băican Iuliana
Şaru Dornei

Premiul III
Ieremie Maria
Bosanci

Menţiuni : Muscă Carmen, Boroaia;
Apopei Alexandra, Boroaia; Sopon Todiruţ Daniel, Râşca
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“Rugăciunea este ‘sfoara’ dintre noi şi Dumnezeu. Taina
rugăciunii este rugăciunea în taină, căci un om care
păcătuieşte nu se mai roagă, dar cel care se roagă nu mai
păcătuieşte. Cămara în care ne rugăm este inima, simţurile
sunt poarta, de aceea trebuie bine zăvorâte, căci prin acestea
ispitele ne otrăvesc mintea şi sufletul. ...”

C

I

Premiul I: Laura Ceocan, Suceava

S DE POEZII, ESE
R
U
C
UR
Tema concursului:
N
O “Hristos - Lumina lumii”
Cele mai frumoase eseuri sau poezii despre
Învierea Domnului Iisus Hristos şi Sărbătoarea Paştelui
vor fi premiate cu cărţi oferite de
Librăria „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare”.

Premiul II: Roxana Huţanu, Siret
Premiul III: Raluca Nistor, Suceava
Menţiuni:
Emanuel Buta, Suceava; Laura Elena Ciobanu, Capu Codrului;
Roxana Roman, Vicovu de Sus

Olimpiada de religie
- 2008 În anul şcolar 2007 - 2008, etapa locală a Olimpiadei de religie
în judeţul Suceava se va desfăşura începând cu luna februarie
în toate unităţile şcolare din judeţ. Inspectoratul şcolar va
trimite în timp util regulamentul de desfăşurare a olimpiadei.
Copiii interesaţi să participe sunt îndemnaţi să se pregătească
din timp. În acest an se va introduce proba practică “Cântările
Sfintei Liturghii”. Cadrele didactice de religie sunt rugate să
încurajeze şi îndrume copiii merituoşi.
Etapa judeţeană va avea loc în luna mai la Suceava, iar
premianţii vor beneficia de o excursie în Austria şi vor cânta la
Sfânta Liturghie în Biserica românească din Viena unde a
cântat Ciprian Porumbescu.
Inspector Învăţământ Religios,
Preot prof. Ghe. Hostiuc
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C

RS DE DESEN
E
Tema concursului:

CU
ON

“Biserici şi Mănăstiri Voievodale”
Cele mai frumoase desene cu biserici sau mănăstiri ctitorite de
voievozi 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 Martie 2008
prin poştă sau e-mail la adresa de mai jos.
Vă rugăm să specificaţi numele, clasa, şcoala
şi adresa completă.
Îndemnăm profesorii de religie să discute cu elevii conţinutul revistei
şi să-i încurajeze să participe la concursurile propuse.
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 aprilie.
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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