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Început
de an şcolar
Omul cel mai fericit este omul la
vârsta de elev-şcolar. Este vârsta
când treptat-treptat elevul
dobândeşte cunoştinţele necesare
trăirii vieţii muncind şi rugându-se,
învăţând că cinstea în tot ce face dă
demnitate, vrednicie şi-l face să fie
preţuit de cei din jurul său.
Cât de nefericit este omul care
nu pricepe, nu înţelege natura
înconjurătoare şi mai ales legile
după care trebuie să se conducă!
Tainele naturii şi ale persoanei
începem să le cunoaştem progresiv
de pe băncile şcolii şi aceasta numai
atunci când învăţăm lecţie cu lecţie;
o lecţie neînvăţată îngreuiază
cunoaşterea celorlalte lecţii, a
învăţăturilor care ni se împărtăşesc;
învăţarea fiecărei lecţii este
asemenea construirii unei case
punând fiecare cărămidă la locul ei,
punând-o aşa cum o cere legea
construirii acelei case.

Mintea omului se luminează
prin dobândirea cunoştinţelor pe
băncile şcolii, însă luminarea minţii
se desăvârşeşte prin trăirea vieţii
călăuzit de poruncile lui Dumnezeu
(Ps. 18, 104-105), înlăturând din
mintea noastră gândurile păcătoase
care aduc întunecare sufletului. Să
înlăturăm din viaţa noastră mânia,
invidia, lenea şi toate celelalte
asemenea acestora. Aceste păcate
aduc nu numai întunecarea minţii,
ci şi îmbolnăvirea trupului. De
exemplu, păcatul mâniei aduce
îmbolnăvirea ficatului.
Ajunşi în pragul unui nou an
şcolar, să păşim în el cu bucurie şi cu
hotărârea de a fi mai silitori, mai
cuminţi şi mai altruişti cu colegii
noştri, ajutându-i să înţeleagă cele
pe care mintea lor fiind mai slabă
îngreuiază înţelegerea lecţiei.
Bucuria şi chiar fericirea vieţii vin în
măsura în care ajutăm pe semenul
nostru aflat într-o situaţie de lipsă
sau neîmplinire.
Inundaţiile cu care Dumnezeu
ne-a încercat credinţa noastră în
acest an ne cere şi nouă, şcolarilor,
să dăm o mână de ajutor, mai ales
celor bătrâni, fără să uităm de
colegii noştri proveniţi din familiile
ale căror case părinteşti au fost
dărâmate sau avariate. Cadrele
didactice, conducerea primăriilor şi,
nu în ultimul rând, preotul parohiei
vor solicita ajutorul şcolarilor care,
cu inimile lor deschise, curate,
generoase, vor oferi micul lor ajutor
prin care vor dovedi că sunt şi ei, la
vârsta lor, cetăţeni adevăraţi ai Ţării
şi Împărăţiei lui Dumnezeu.
† PIMEN,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

ocrotitorul copiilor

Icoană de Flaviu Timofte, clasa a VII-a, Fălticeni

Sfântul Stelian este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi.
După copilăria vegheată de bunii săi părinţi, a urmat tinereţea
în care Sfântul Stelian a dobândit adevărata înţelepciune care este
ascunsă în poruncile lui Dumnezeu şi a luat hotărârea de a sluji
Domnului în toate zilele vieţii sale.

Când părinţii săi s-au dus la cele veşnice şi-a împărţit averea
săracilor şi s-a făcut monah, fiind exemplu pentru toţi cei ce
locuiau în acea sihăstrie prin viaţa de asceză (post, rugăciuni cu
lacrimi, dormit puţin şi atunci pe rogojină sau stând pe scaun).
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Sfântul Stelian s-a retras
într-o oază de linişte a unei
peşteri pentru a se dedica trup
şi suflet rugăciunii şi a primit
hrana de la un dumnezeiesc
înger.
Văzând Dumnezeu viaţa
acestui sfânt i-a dat puterea
de a vindeca boli şi diferite
patimi. Sfântul Stelian nu a
încetat să facă minuni nici
după trecerea sa la cele sfinte.
Când venea boala cea
nemiloasă şi mureau pruncii,
iar părinţii rămâneau fără
copii, atunci toate mamele
care chemau cu credinţă
numele acestui sfânt, şi
zugrăveau sfânta lui icoană,
iarăşi năşteau alţi prunci iar
pe cei bolnavi îi vindeca.
De aşa vieţuind pururea
pomenitul Stelian şi multe
vindecări şi minuni
săvârşind, s-a mutat la
Domnul.
Sfântul Stelian a fost
numit şi ocrotitorul copiilor.
Şi în ziua de azi ascultă
rugăciunile mamelor
îndurerate şi le vindecă copiii.
Dumnezeu nu a uitat de cele
mai fragede creaţii ale Sale,
copiii, şi le-a dăruit un sfânt
ocrotitor, iar pentru aceasta
trebuie să-i mulţumim
Sfântului Stelian mereu,
citind cu evlavie acatistul lui.

Sfântul
Stelian
Lumină sfântă preacurată
Din ceruri înalte pogorâtă
Eşti tu, sfinte,
Preabunule şi milostiv părinte.
Eşti îngerul nostru păzitor
Ocrotitorul tuturor copiilor
Mereu suferi când greşim
Sau când spre păcate păşim.
Pe copilul ce-n vâltoarea vieţii
a greşit
De puterea răului fiind orbit
Nicicând, preafinte, tu nu l-ai
lăsat
Pe calea cea bună l-ai îndrumat.
Dumnezeu ţi-a dat povaţă
Să îndrumi copiii-n viaţă!
Când la cele rele se gândesc
Arată-le ce mult greşesc.
Camelia Jibu
clasa a VIII-a, Fântâna Mare

Roxana Huţanu
clasa a VIII-a, Siret
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Cele doua
pietricele albastre

Ce anotimp ruginiu!
Frunzele plictisite îşi iau rămas
bun de la crengile copacilor. Sub
cerul cenuşiu de toamnă ca un
clopot uriaş de sticlă aburită se
ascunde cartierul de unde abia îşi
scot capetele trecătorii.
Costică, răpit de tot ce se
petrece în jur în această perioadă,
păşeşte cu paşi domoli spre şcoală.
El este un elev căruia capitolul
lectură i se pare nedesluşibil şi
priveşte mereu cu nepăsare literele
care se grăbesc să alcătuiască fraze
cu ajutorul cărora elevii înţeleg
nepătrunsele taine ale universului.
- Costică Popescu, strigă
doamna profesoară.
Trezit ca dintr-un coşmar,
Costică se ridică în picioare buimac.
- Prezent, răspunde.
- Citeşte-mi, te rog, primul
aliniat din “Amintiri din copilărie”,
continuă doamna profesoară.
- „Mă tre...ze...ş...te ma...ma
îîînnt...r...-o diiimiii...ne...a...ţă,
dimineaţă, diiin sooomn”.
- De ajuns, îl întrerupe
doamna. Costică nu te prea înţelegi
cu literele, nu-i aşa?
Aşa şi era. Literele reprezentau
pentru Costică un adevărat
obstacol peste care era sigur că nu
va putea trece niciodată.

8

Trece ora de mustrări din
partea doamnei profesoare şi după
ce a ajuns acasă, Costică s-a tolănit
pe frunzele ce s-au îngrămădit sub
copacii din livada casei lui. Costică
număra frunzele şi nu se gândea la
nimic. Adoarme.
Se găsi deodată în Ţara
Cuvintelor. Păşeşte pe o cărare
plină de cărţi şi obiecte şcolare. La o
răscruce găseşte două indicatoare:
unul spre Optimism iar celălalt spre
Pesimism. „Ce înseamnă
Optimism”, se întrebă gânditor
Costică? „Dar Pesimism?”
Încercând să dibăcească cele două
cuvinte, o „luminiţă” îl salvează:
- Optimism este format din
cifra opt şi o terminaţie pe care nu o
înţeleg. Cum matematica este cel
mai mare duşman al meu voi merge
pe celălalt drum, spre pesimism,
pentru a fugi de primejdie, se
gândeşte Costică şi porneşte la
drum bucuros că a lăsat în urmă
una dintre cele mai primejdioase
obiecte: matematica.
Mergând pe strada lneşte

Pesimismului, Costică întâlneşte
oameni care se văicăresc că nu-şi
pot lega şireturile de la papuci.
Interesat de ce se petrece acolo,
băiatul se opreşte din drumul său,
iar după ce află care este marea lor
problemă şi se amuză niţel, îi
îndeamnă pe aceşti oameni
supăraţi să facă nişte noduri din
acele şireturi, doar aşa, pentru a
încerca şi poate-poate vor reuşi. Zis
şi făcut! Oamenii, ascultători din
fire, încep a lega şi dezlega
şireturile şi, într-un final, reuşesc
să lege papucii cum mai bine nu se
putea.
- Mulţumim, băiete, i-au spus
oamenii. Dar ce cauţi tu pe strada
asta, că doar eşti un copil deştept şi
cu voinţă? Aici vezi doar oameni
trişti, pesimişti, haide cu noi! Şi noi
mergem spre optimism pentru că
se vede lucru că aici nu avem ce
căuta. Ne doboară dezamăgirea şi
neputinţa, astfel încât rămânem
mereu în voia sorţii.
- Dar acea stradă....? şi înţelege
băiatul că se află pe tărâmul ceva

cuvintelor necitite, neînvăţate şi
nefolosite de el din cauza lenei şi a
nepăsării. Îţi dă seama şi de
semnificaţia cuvântului pesimism,
adică deprimare, neîncredere şi
descurajare, dar despre celălalt
cuvânt, optimism, nici că se gândea
la altceva decât la cifra 8 şi la
înfricoşătoarea matematică.
El ajunge şi pe această stradă.
Aici găseşte oameni cu zâmbetul pe
faţă, primitori, bucuroşi de orice le
dă Dumnezeu. Acum înţelege şi
Costică taina cuvântului optimism,
adică încredere şi speranţă.
- Costicăăă, îl chemă mama. Ai
lenevit toată ziua, cred că ai multe
teme de făcut pentru mâine!
- Sigur mamă!
Şi se îndreptă spre ghiozdanul
uitat cândva într-un colţ de cameră,
buimăcit de experienţa pe care a
trăit-o în vis pe tărâmul cuvintelor
şi, cu noi forţe de aprofundare, îşi
pregăteşte temele pentru a doua zi.
Roxana Roman
cl. a VIII-a, Vicovu de Sus
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În prima parte a lunii august, părinţii Mariei au luat concediu şi au
venit acasă. Reîntâlnirea între copil şi părinţi a fost emoţionantă. După
aproape un an în care nu s-a întâlnit cu ei, Maria a constatat că mama ei
este slăbită şi albă la faţă.
- Mămico, de câte ori ţi-am spus să vii acasă. Să vezi ce mâncare bună
face bunica, dacă ai fi venit sigur nu slăbeai aşa!
Mama nu i-a dat nici un răspuns fetiţei şi atunci Maria a citit
îngrijorarea de pe faţa bunicii. Era chiar într-o zi de vineri şi de câteva zile
începuse postul Adormirii Maicii Domnului. Părinţii au plecat cu maşina
la oraş, iar bunica i-a spus fetiţei:
- Maria, mama ta este bolnavă. Acum a plecat la un medic în oraş, iar
noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să o ajute. Astăzi, la biserică se
slujeşte Taina Sfântului Maslu şi ar fi bine să mergem.
Maria nu a stat pe gânduri. S-a îmbrăcat în hainele pentru biserică şi
a plecat împreună cu bunica. La biserică a fost foarte atentă la slujbă,
rugându-se mereu în gând: Doamne, dă-i sănătate mamei mele! La
sfârşitul slujbei, Maria l-a aşteptat pe părintele care a slujit şi l-a întrebat:
- Părinte, mama mea este bolnavă. Este adevărat că dacă eu mă rog şi
vin la slujba aceasta ea se face sănătoasă?
- Da, Maria, este adevărat. Dacă participăm la Slujba Sfântului
Maslu, şi-i aducem şi pe cei bolnavi la această slujbă, darurile Sfântului
Duh aduc alinare, puterea de a răbda şi chiar vindecare.

- Şi cine spune asta?!....
- Tu ai auzit de Sfânta Scriptură, Maria?
- Da. E cartea în care se păstrează cuvintele lui Dumnezeu.
- În Epistola Sfântului Iacov, Dumnezeu îndeamnă oamenii bolnavi
să cheme preoţii Bisericii care să se roage pentru ei, ungându-i cu
untdelemn în numele Domnului.
- Atunci trebuie să o aduc şi pe mama?
- Da. Mama ta va veni şi ea, dar astăzi trebuia să meargă la medic.
- Mai am o întrebare, părinte: dacă această slujbă este pentru
sănătate, de ce la sfârşit aţi spus Dumnezeu să vă ierte? Dumnezeu a dat
boala?
- Nu, Maria, boala nu vine de la Dumnezeu, ci de la păcatele
oamenilor. Omul face în viaţă diferite greşeli, păcate mai mici sau mai
mari, iar urmarea acestor greşeli este boala şi chiar moartea. De aceea Îi
cerem lui Dumnezeu nu doar sănătate, ci şi iertare de păcate.
- Mulţumesc, părinte duhovnic! Să vă rugaţi şi pentru mama mea.
Când a ajuns acasă, mama Mariei se întorsese de la medic şi o
aştepta. Maria i-a povestit mamei ce aflase de la părintele duhovnic şi
s-au hotărât să meargă împreună la Biserică participând la Taina
Sfântului Maslu.
Pr. Gabriel Herea, Pătrăuţi

Să aflăm ce spuneau cei doi sfinţi despre Taina Sfântului
Maslu. 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 decembrie 2008, vor primi câte o surpriză!
Epistola Sf. Apostol Iacov
36:6+2x(3x4-9:3)-19=
7+3x5+9:3x2-14=

Sfânta Evanghelie după Marcu
3:3+3x3-3x3:3-3:3=
25-3x(5-9:3)-24:4=

Dumnezeu nu cere nimic imposibil
ci, prin poruncile Sale, te îndeamnă
să faci ceea ce poţi, să ceri ceea ce nu
poţi. El te ajută ca să poţi.
Aşa, păcătos cum eşti, Dumnezeu, Care e cu adevărat mult iubitor şi
milostiv te va găsi, te va îmbrăţişa, te va lua ca pe o oaie rătăcită pe
umerii Săi şi te va duce în turma cea binecuvântată şi te va iubi
pentru că tu de fapt, nu L-ai părăsit.
Nu socoteşti, oare, o fericire să ştii să vorbeşti cu Dumnezeu în
rugăciune?... Puneţi-vă la inimă ce vă învăţ acum: cum v-aţi
deşteptat dimineaţa, alergaţi la rugăciune. Pentru că ceea ce aţi
apucat să măcinaţi în coş, la moara gândurilor, la deşteptare, aceea
veţi măcina toată ziua.

Pentru a descoperi...
... valoarea unui an, întreabă un student care nu a luat
examenul final;
... valoarea unei luni, întreabă o mamă care a adus pe lume un
copil mai devreme de termen;
... valoarea unei săptămâni, întreabă editorul unei reviste
săptămânale;
... valoarea unei ore, întreabă-i pe părinţii care abia aşteaptă
să-şi întâlnească copilul;
... valoarea unui minut, întreabă pe cineva care a pierdut
trenul sau avionul;
.... valoarea unei secunde, întreabă pe cineva care a
supravieţuit în urma unui accident;
... valoarea unei miimi de secunde, întreabă un atlet care a
câştigat medalia de argint la olimpiadă.
Timpul nu aşteaptă pe nimeni. Adună fiecare moment care îţi
rămâne deoarece are o mare valoare!
O singură zi, un singur ceas, un singur
minut pierdut sau rău întrebuinţat
pot avea cele mai importante urmări
pentru noi, pentru întreaga veşnicie.
Sf. Filaret al Moscovei

Greşelile pentru care vom fi judecaţi sunt de patru feluri:
1) răutăţile pe care le facem noi;
2) răutăţile pe care le fac alţii din cauza noastră;
3) bunătăţile pe care nu le-am făcut;
4) bunătăţile pe care nu le-au făcut alţii din cauza noastră.

Dacă cineva a pierdut aur sau argint
în locul lor poate găsi altceva; dar
dacă va pierde vremea, trăind în
trândăvie şi lenevie, nu va putea găsi
altceva în schimbul timpului pierdut.

Dacă i-am întreba pe cei din rai ce i-a costat de au ajuns la atâta
fericire, ne-ar răspunde: „timp..., timp petrecut bine”.

Îngerul păzitor ne numără paşii când
mergem pe drumul cel bun şi se
întristează când facem rele, adică păcate.

Avva Dorotei

Avva Vartolomeu
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Pe la sfârşitul lunii iulie
îngerii au început să plângă cu
lacrimi cristaline. Acele
mărgăritare s-au lăsat peste
norii plumburii şi atunci a
început furia apelor.
Afară a plouat abundent,
iar apele au crescut uimitor de
repede. Autorităţile au anunţat
cod portocaliu apoi roşu, iar
oamenii erau panicaţi.

Irina este o fetiţă de nouă
ani care locuieşte cu bunica ei
într-o căsuţă sărăcăcioasă, dar
bogată în armonie şi iubire. Era
şi ea speriată de veştile ce se
anunţau la televizor. Fulgerele
şi tunetele înspăimântau inima
pură şi curată a bietei copile. Se
temea să nu se prăbuşească
casa bunicii.
Când fetiţa se uită pe geam,
observă că apa ajunsese până la
poartă. În acea seară o maşină
de pompieri a evacuat toţi
18

oamenii din sat, printre care şi
Irina cu bunica ei. Bunica
copilei nu vroia să-şi
părăsească casa - agoniseala ei
de-o viaţă - dar, în cele din
urmă, a înţeles că viaţa copilei
este mai importantă decât
averea. Era un peisaj
înspăimântător: unii nu vroiau
să plece, alţii se rugau lui
Dumnezeu să-i cruţe, iar alţii
plângeau şi nu ştiau ce să mai
facă.
Oamenii erau ameninţaţi
de o viitură ce avea să înghită
totul. Irina plângea întruna şi o
întreba pe bunica ei:
- Bunico, de ce se întâmplă
toate astea? Este pedeapsa lui
Dumnezeu?
- Da, copila mea, îi
răspundea bunica cu inima
plină de durere.
Toţi locuitorii satului au
fost duşi în sala de sport a şcolii
din sat, unde au primit apă şi
hrană. Oamenii primeau veşti
că apa ajunsese deja până la
ferestre. Din cauză că era foarte
obosită, Irina a pus capul în
poala bunicii şi a adormit în
timp ce se ruga lui Dumnezeu.
Părea că se urca pe o scară
până a ajuns pe un tărâm cu
nori pufoşi şi catifelaţi. Ajunse

la o poartă de aur, iar atunci, în
faţa ei, a apărut un înger cu
priviri curate şi blânde, cu aripi
fine. În faţa ei stătea
Arhanghelul Gavriil cu o sabie
de foc în mână. Irina lăsă capul
în jos, apoi îngenunche. Atunci
Arhanghelul Gavriil îi zise:
- Ştiu că ai venit aici pentru
a mă ruga să-ţi fie salvată casa.
- Te rog, bunule înger,
ajută-mă!, zise Irina cu lacrimi
în ochi.
- Dragă fetiţă, Dumnezeu a
trimis aceste inundaţii pentru
că lumea s-a făcut rea şi nu mai
ascultă poruncile Sale. Mii de
îngeri plâng în cer, iar lacrimile
lor au ajuns la voi pe pământ.
Sfatul meu este să ai încredere
şi speranţă în Dumnezeu, iar El
te va ajuta, deoarece cu voia
Lui se fac toate. Ţine minte,
copilă!
Atunci copila auzi o voce:
- Trezeşte-te, Irina!
Era vocea bunicii care o
sculase. Afară încă ploua

torenţial, iar oamenii erau
ameninţaţi de puhoaie. Pe
chipul acelor oameni se vedea
tristeţea.
A doua zi s-au întors în sat
şi au văzut dezastrul ce-l făcuse
apa. Casele erau inundate, iar
unele nu mai erau. Casa Irinei
nu s-a prăbuşit, dar mobila,
hainele, animalele au fost luate
de ape. Furia apelor se mai
calmase, dar jalea oamenilor
abia începuse.
Irina şi bunica ei plângeau,
dar încrederea în Dumnezeu
nu au pierdut-o. Ştiau că Cel de
Sus îi va ajuta. Acum a apărut
soarele. Apare şi curcubeul...
Iar curcubeul este semn că
Dumnezeu nu va pierde lumea
şi că aşteaptă ca oamenii să se
îndrepte.
Cei care nu au fost afectaţi
de ape trebuie să ofere ajutor.
Să ajutăm sinistraţii!
Andreea Cîmpan,
clasa a VI-a, Rădăuţi
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Amarul
faptelor rele

Dar nu după mult timp, lui Vasile
i s-a îmbolnăvit fata.
Bineînţeles, ştiam că el era făptaşul.

Spre sfârşitul vacanţei, Ionel şi Maria erau acasă. Bunicii i s-a făcut
dor de nepoţeii ei şi s-a hotărât să-i viziteze.
Vasile, du-te la mătuşa Frusina,
ştii că ea creşte ierburi de leac,
cred că ne va ajuta cu drag.

Mi-a fost dor de voi
şi-am venit să vă văd.
Copii, haideţi, cineva drag
vouă a venit să vă vadă!

Fetiţa mea se simte rău, ştiu că
faci doctorii, te rog dă-mi
ceva să se facă bine.

Şi nouă ne-a fost dor
de matale şi de
poveştile pe care ni
le spuneai.
Bunico, povesteşte-ne
ce s-a mai întâmplat
prin sat?

Într-o noapte întunecoasă, cineva mi-a
călcat în bătătură. Săracul, a crezut că
furând de la mine, va face mare ispravă.

Mătuşă Frusina, am nevoie să vorbesc cu matale!

Măi Vasile, ce-ţi trebuie ţie nu am. Hoţii care
mi-au furat agoniseala, mi-au călcat în picioare
şi grădina, aşa că multe plante, pe care le-a lăsat
Dumnezeu să ne fie de ajutor, au fost distruse.
Totuşi, încearcă cu asta, şi roagă-L pe Dumnezeu
să se facă fetiţa bine.

Oamenii care încalcă cuvântul lui Dumnezeu,
nu se gîndesc la consecinţele faptelor lor.
Chiar dacă Vasile a rămas nedescoperit şi s-a
folosit de lucrul furat, el şi-a făcut singur rău,
distrugând ceva ce i-ar fi fost mult mai de
folos, şi nu numai lui.

Îşi aduse aminte de fapta lui.
Îşi dădu seama că mătuşa
Frusina ştia că el e făptaşul şi
rămase profund mişcat, de
gingăşia cu care... nici măcar
nu-l mustră.

Să nu furi !

După câteva zile, copilul se
însănătoşi. Să fi fost leacul de vină
sau se milostivise Dumnezeu văzând
pocăinţa lui Vasile? Era bucurie
mare. Cu siguranţă era lucrarea lui
Dumnezeu, care se îngrijise de
sănătatea copilului dar şi de
“sănătatea" morală a lui Vasile.

Se opri la biserică şi mărturisi
părintelui duhovnic, fapta lui de
ocară, primi iertarea şi se rugă şi
pentru sănătatea copilului şi
pentru mătuşa Frusina, care-l
primise cu atâta dragoste.

Vedeţi, dragii mei, atunci când facem
un lucru rău, acesta nu rămâne
niciodată ascuns pentru că, mai
devreme sau mai târziu, va trebui să
culegem roadele a ceea ce am
semănat, iar "fructele faptelor rele",
au gust rău. Să fiţi cuminţi şi buni la
inimă şi veţi vedea câtă bucurie veţi
face şi celor care vă ocrotesc.

Gândiţi-vă la toate greşelile de care veţi da socoteală - şi, mai ales, să uitaţi
nedreptăţile săvârşite de alţii vouă, iertaţi pe cei care v-au jignit, ca să aveţi
dreptul ca înşivă să fiţi iertaţi - şi să câştigaţi, astfel, o uşurare a necazurilor
voastre.
Sfântul Ioan Gură de Aur
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Grafică şi text: Gheorghe Strugaru, Suceava

În drum spre casă, îi răsunau în
urechi vorbele mătuşii Frusina:
"Roagă-L pe Dumnezeu, să fie
bine...". Ştia că trebuia mai întâi să
fie iertat, cum altfel să se roage lui
Dumnezeu?

Prin porunca a opta din Decalog, Dumnezeu ne îndeamnă clar:
„Să nu furi”.
Furtul înseamnă să îţi însuşeşti în mod necinstit ceva ce nu îţi
aparţine, un lucru pentru care nu te-ai ostenit şi pe care nu-l meriţi.
În acest sens, furtul este o încercare de înşelare a lui Dumnezeu, a
semenilor şi a propriei tale persoane. El are la bază necredinţa,
lăcomia, lenea, dorinţa de a avea ceea ce aparţine aproapelui.
Furtul este un păcat mare, care are consecinţe rele şi în viaţa
aceasta şi în veşnicie. În această viaţă, furtul este incriminat aspru de
legile statului, fiind pedepsit cu închisoarea. Mai mult, cel care fură
este un om care îşi îngroapă talanţii, adică darurile primite de la
Dumnezeu şi, în loc să sporească în virtute, în loc să muncească
cinstit spre bucuria şi folosul său şi al semenilor, el alege să trăiască o
viaţă de coşmar, în teamă, izolare şi nesiguranţă permanentă.
Unii ajung să se creadă chiar grozavi, isteţi sau inteligenţi dacă
au reuşit să înşele statul sau pe oricine altcineva, uitând că
Dumnezeu, Care vede şi ştie totul, este drept şi iubeşte dreptatea. În
acest sens, Duhul Sfânt spune prin psalmistul David: „Mai bun este
puţinul celui drept decât bogăţia multă a păcătoşilor” (Ps.36,16), iar
Mântuitorul Iisus Hristos ne întreabă: „Ce-i va folosi omului dacă va
câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde?” (Mt. 16,26). De
asemenea Sfântul Apostol Pavel, enumerând categoriile de oameni
care nu vor putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu din cauza
păcatelor neîndreptate, îi aminteşte şi pe hoţi: „Nici furii, nici
lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu” (I Cor. 6,10). Prin urmare, ştiind că
Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui, să ne străduim să
împlinim poruncile lui Dumnezeu şi să nu greşim.
Fiecare să fie mulţumit cu ceea ce are, iar dacă îşi doreşte mai
mult să se sârguiască prin muncă cinstită şi rugăciune să le
dobândească.
Iar dacă ceea ce îşi doresc sau au nevoie unii oameni depăşeşte
în acel moment posibilităţile lor, atunci este bine să ceară sfat şi
ajutor părinţilor, învăţătorului, duhovnicului şi să aibă răbdare şi
încredere că le vor dobândi la vremea potrivită.
prof. Maria Ionescu, Suceava
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Într-o bună zi, măgarul unui ţăran căzu într-o fântână.
Nefericitul animal se puse pe zbierat ore întregi, în timp ce
ţăranul căuta să vadă ce e de făcut. Până la urmă, ţăranul hotărî că
măgarul şi-aşa era bătrân, iar că fântâna, oricum secată, tot trebuia să
fie acoperită odată şi-odată. Şi că nu mai merită osteneala de a-l
scoate pe măgar din adâncul fântânii. Aşa că ţăranul îşi chemă vecinii
ca să-i dea o mână de ajutor. Fiecare dintre ei apucă câte o lopată şi
începură să arunce de zor pământ înăuntrul fântânii.
Măgarul pricepu de îndată ce i se pregătea şi se puse şi mai abitir pe
zbierat. Dar, spre mirarea tuturor, după câteva lopeţi bune de pământ,
măgarul se potoli şi tăcu. Ţăranul privi în adâncul fântânii şi rămase
uluit de ce văzu.
Cu fiecare lopată de pământ, măgarul cel bătrân făcea ceva
neaşteptat: se scutura de pământ şi păşea deasupra lui. În curând, toată
lumea fu martoră cu surprindere cum măgarul, ajuns până la gura
fântânii, sări peste ghizduri şi ieşi fremătând...

S-a întâmplat odată că o nucă a fost luată de o cioară şi dusă pe
clopotniţa înaltă a unei biserici; şi ajunsă acolo, i-a fost dat să scape de
ciocul aducător de moarte al ciorii, căzând într-o crăpătură a zidului.
Se rugă, aşadar, de turnul clopotniţei să-i vină în ajutor, căci şi
Dumnezeu se arătase bun şi îndurător faţă de el, făcându-l atât de înalt
şi măreţ şi dăruindu-l cu clopote atât de frumoase şi cu un sunet atât de
minunat.
Şi cum nu-i fusese hărăzit să cadă sub crengile verzi ale bătrânului
său părinte, unde şi-ar fi putut afla odihnă în pământul roditor din jur,
acoperit de stratul gros de frunze căzute din nuc; şi cum, pe de altă
parte, nu voia să se mai despartă de zid, se hotărâse ca, deoarece
scăpase de ciocul nemilos al ciorii, să-şi petreacă restul zilelor într-o
umilă văgăună.
La auzul acestor cuvinte, zidul clopotniţei, înduioşat de rugămintea
ei, îi dădu bucuros găzduire chiar în locul unde căzuse.
Nu trecu mult timp, că nuca şi începu să încolţească şi să-şi întindă
rădăcinile printre crăpăturile pietrelor, lărgindu-le tot mai mult, şi să-şi
trimită câteva mlădiţe, în scurt timp crescând şi înălţându-se deasupra
clădirii şi îngroşându-li-se rădăcinile întortocheate. Începură să
desfacă zidurile şi să împingă vechile pietre de la locul lor.
Atunci zidul începu să se plângă împotriva nucii care îi pricinuise
stricăciunea; dar era prea târziu şi în zadar, căci în curând zidul se
despică şi o mare parte căzu în ruină.
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Grafică de Marta Alexandrescu, Vultureşti

Viaţa va arunca poate şi peste tine cu pământ şi cu tot felul de
greutăţi... Secretul pentru a ieşi din fântână este să te scuturi de acest
pământ şi să-l foloseşti pentru a urca un pas mai sus. Fiecare din
greutăţile noastre este o ocazie pentru un pas înainte. Putem ieşi din
adâncurile cele mai profunde dacă nu ne dăm bătuţi. Foloseşte
pământul pe care ţi-l aruncă viaţa peste tine ca să mergi înainte.

Este mai ferit de primejdie cel care
nu îngăduie duşmanului să intre în
casă, decât cel care, după ce l-a lăsat
să intre, se luptă cu el să-l scoată.

Grafică de elevul Dumitru Olărean, Marginea

¸

(Sfântul Tihon)
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SCLTŢ NVŢTR, C S JNGŢ NŢLPŢ Ş N LPDŢ.
(Pilde 8,33)
CL C BŞT NVŢTR BŞT ŞTNŢ, R CL C N BŞT CRTR NBN.
(Pilde 12,1)
SCLT FL M NVŢTR TTL T Ş N LPD NDRMRL MC TL.
(Pilde 1,8)

Ajută veveriţa
să ajungă
la ghindele ei!

Nu sunt carte, dar am foi
Pregătite pentru voi
Cu linii sau pătrăţele
Să puteţi scrie pe ele.
(caiet)

Iată trei proverbe biblice! Am scris însă doar consoanele.
Pentru a le putea citi, voi trebuie să completaţi vocalele care lipsesc.

Bucăţică de cărbune,
Cu veşmânt de lemn,
Pe hârtie lasă urme
Scriind orice semn.
(creionul)

Proverbe din
Sfânta Scriptură

Ionel vrea să-şi ajute bunicii
la strânsul strugurilor!
Arată-i tu drumul, ştiind că
este marcat cu cifre din 4 în 4!

Eu am un câmp:
Câmpul e alb,
Oile negre;
Cine le paşte,
Le cunoaşte;
Cine le vede,
Nu le crede.
(cartea)

Câte boabe
are acest
ciorchine?

Completaţi rebusul de mai jos şi veţi afla
Cum se numesc cele 10 Porunci dumnezeieşti.
1. Convingere despre existenţa lui
1
Dumnezeu.
2. Poporul căruia i-au fost date poruncile. 2
3. Călcarea unor legi sau porunci
3
bisericeşti.
4
4. Locul unde a primit Moise Tablele
5
Legi.
6
5. Făgăduinţa de a fi cuminte, supus.
7
6. Cine a primit cele 10 Porunci.
7. Regulă divină.
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Concurs de poezii, eseuri
premiere - ediţia a II-a

Tema concursului:
“Postul - libertate sau constrângere”

Premiul I: Corina Prepeliţă, Gura Humorului
Premiul II: Adriana Ionesi, Straja
Premiul III: Camelia Jibu, Fântâna Mare
Menţiuni: Diana Horju, Păltinoasa
Emilian Ceredeev, Vatra Moldoviţei; Floreta Macovei, Baia
Premiul special: Roxana Roman, Vicovu de Sus

cele mai frumoase eseuri sau poezii despre post
vor fi premiate cu cărţi oferite de Librăria
“Sfântul Voievod Ştefan cel Mare”.

CONCURS DE ICOANE
Tema concursului:
“Sfinţi - ocrotirori ai copiilor”
Cele mai frumoase lucrări cu sfinţi care ocrotesc
copiii vor fi premiate cu icoane oferite de

Clasele I-VI

Mănăstirea “Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Premiul I
Oana Bejinari
Rădăuţi

Premiul II
Ana-Maria Băican
Şaru Dornei

Premiul III
Marta Alexandrescu
Vultureşti

Menţiuni: Ramona Scheuleac, Stulpicani; Loredana Bratu, Stulpicani;
Loredana Gogu, Baia

Pot participa la concurs elevii claselor I-VIII.
Materialele vor fi trimise până la 1 Decembrie 2008 prin poştă sau
e-mail la adresa de mai jos.
Vă rugăm să specificaţi numele, clasa, şcoala şi adresa completă.

Premiul special: Teofana Verşanu, Borleşti
Clasele V-VIII

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 apare în luna decembrie.

Premiul I
Dumitru Olărean
Marginea

Premiul II
Alexandra Oltean
Târgu Mureş

Premiul III
Cristinel Irimescu
Putna

Menţiuni: Iuliana Băican, Şaru Dornei; Flaviu Timofte, Fălticeni;
Cristina Maftei, Slătioara; Andreea Ioniţă, Dumbrăveni
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