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Omul a fost creat de Dumnezeu. Sufletul
omului caută clipă de clipă să se apropie de
El prin împlinirea poruncilor Lui: “Ţie a zis
inima mea: pe Domnul voi căuta. Te-a
căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, voi
căuta”(Psalmi 26,13).
De Dumnezeu ne apropiem şi-L simţim,
simţire care înseamnă o cunoaştere cu
sufletul, prin iubire. Îl cunoaştem în măsura
în care Îl iubim, în măsura în care împlinim
poruncile Lui.
Pe Dumnezeu îl iubim prin iubirea
aproapelui, a semenului nostru, mai ales a
celui sărac, aflat în lipsuri materiale (Iacov
2,15-16).
Pe Dumnezeu îl iubim iertând pe
semenul nostru, care ne-a greşit. Îl iertăm
pentru ca şi Dumnezeu să ne ierte. Să luăm
aminte la faptul că noi greşim mai mult şi cu
mai multe faţă de Dumnezeu decât ne
greşeşte nouă semenul nostru, iar
Dumnezeu ne iartă “precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri”, aşa cum rostim şi cerem în
rugăciunea Tatăl nostru. De aceea, suntem
datori să iertăm şi să nu ne răzbunăm
asupra fratelui nostru, ucigându-l,
încălcând prin aceasta porunca a VI-a din
Decalog.
Viaţa ne este dată în dar de Dumnezeu şi
nu noi avem dreptul de proprietate asupra
vieţii noastre sau a vieţii aproapelui nostru,
ci Dumnezeu. Există ucidere trupească, dar
şi sufletească. Ucidem sufletul nostru prin
păcatele pe care le săvârşim, iar păcatul
înseamnă moartea sufletului (Romani
6,23). Când supărăm sau nedreptăţim sau
nu iertăm pe semenul nostru, săvârşim
păcatul uciderii sufletului; el se întristează şi
ajunge la deznădejde şi chiar la sinucidere
din această cauză.
Noi scăpăm de moartea sufletului adusă
de păcat în Sfânta Taină a Spovedaniei. De
aceea, trebuie să ne spovedim cât mai des
pentru a nu aduna în sufletul nostru prea
multe păcate nespovedite. Un suflet plin de

păcate este asemenea unei case în care de
multă vreme nu s-a mai făcut curat.
Există o îndrumare, o rânduială
bisericească pentru trăirea noastră cu
adevărat creştinească, potrivit căreia
suntem datori să-i iubim pe părinţii noştri
care ne-au născut şi ne poartă de grijă şi, în
primul rând, să-l iubim pe Dumnezeu care
ne-a dăruit viaţa.
Suntem datori ca seara, înainte de a ne
face rugăciunile şi de a merge la culcare, să
sărutăm mâna tatei şi a mamei, cerându-le
iertare. Să le cerem iertare, de asemenea,
şi fraţilor şi surorilor noastre sau bunicilor,
pentru tot ce le-am greşit în cursul zilei. În
rugăciunile de seară sunt cuprinse şi cereri
de iertare către Bunul Dumnezeu. Să le
rostim în şoaptă sau în gând cu toată
smerenia şi nădejdea în iertarea şi iubirea
lui Dumnezeu.

† PIMEN

Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
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Copilaria
Aş vrea să fiu mereu copil,
Să mă-nvârtesc fără sfială,
Să văd bujorii în April
Trezindu-se din amorţeală,

Să prind o gărgăriţă-n zbor
Şi să o urc pe degeţele,
S-ascult cum cântă într-un cor
În geamul casei, turturele,
Şi să mă sui de vreau în dud
Când stau vacanţele la ţară,
Şi-n gârlă-atunci să mă cufund
Cu ochii-nchişi în plină vară,

Şi-n iarba umedă covor
S-alerg desculţă pe afară,
Legat de coada unui nor
Să văd bondarul gras cum zboară, Să văd bunica împletind
Pentru nepoate mândre şaluri,
Să simt parfum de flori de tei
S-aud copiii chiuind
Şi mâna mamei peste frunte,
Cu piatra-n apă cum fac valuri,
Sărutul cald, iubirea ei,
Destinul încercând să-nfrunte,
Şi îndrăgitul meu bunic
Pe prispă blând să mă alinte,
S-aud pe tata povestind
Şi-n mâini să vină c-un ibric
Cum alerga copil pe-afară,
Să-mi toarne laptele fierbinte,
Cu drag în braţe să-l cuprind
Şi cerul mai frumos să-mi pară,
Să suflu flori de păpădii
Şi să pocnesc în mâini zorele,
Şi zmeul să îl trag de sfori,
Şi struguri copţi şi mari din vii
Să sar cât vreau peste băltoace,
Să-i strâng în coşuri de nuiele,
Cunună să îmi fac din flori,
Şi-ntr-una eu să cânt, că-mi place, Să nu mă fac vreodată mare,
Să fiu fetiţa din oglindă!
Copilăria, dalbă floare,
Cu-al ei parfum să mă cuprindă!
de Lidia Batali

Afectiunea
,
parinteasca
Lipsa de afectivitate este cea mai mare problemă a omului modern şi, mai
ales, a copiilor.
Mulţi dintre noi ne gândim să muncim pentru a asigura cumva viitorul
copiilor noştri. Pentru aceasta adeseori alegem să plecăm în străinătate sau
departe de familie. Plecăm tocmai pentru a reuşi să ne întreţinem familia şi a
ne face copiii fericiţi. Ne sacrificăm... dar ştim oare ce rămâne în urma noastră?
Din datele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului,
80.000 de copii din România au cel puţin un părinte plecat la muncă în
străinătate. Părinţii se zbat ca să le asigure copiilor un viitor, dar oare ce viitor
au acei copii care cresc lipsiţi de afectivitatea părinţilor?
Iată câteva dintre consecinţele care rezultă în urma despărţirii temporare a
membrilor familiei sau ... a d i v o r ţ u l u i :
• copilul se simte abandonat, dorul de părinţi îl face să se însingureze, să se
izoleze, în unele cazuri chiar se îmbolnăveşte;
• în multe cazuri copilul devine depresiv;
• devine irascibil, convins fiind că i s-a făcut o mare nedreptate;
• îşi neglijează pregătirea pentru şcoală;
• petrece mult timp pe internet cu jocuri, chat sau site-uri neadecvate vârstei;
• simte nevoia să le arate colegilor că nu este inferior şi încearcă să etapeze prin
gesturi rebele, chiar antisociale, mai ales dacă părinţii îi trimit bani;
• frustrarea produsă de lipsa de afectivitate conduce la apariţia unui
comportament agresiv sau sexual nepotrivit vârstei;
• copilul poate intra în anturaje negative;
• creşte riscul consumului de droguri şi alcool;
• lipsa afectivităţii parentale poate avea consecinţe pe termen lung,
influenţând major dezvoltarea fizică şi psihică a copilului.
De ce a ajuns atât de greu să înţelegem câtă nevoie au copiii de noi şi noi de
ei pentru a fi cu toţii fericiţi? Nu a sosit oare vremea să renunţăm la mode şi la
televizor, la bani, cariere şi internet, la tot ceea ce ne înstrăinează unii de
ceilalţi, pentru a ne asigura cu adevărat viitorul, al nostru şi al copiilor noştri?
Înainte de a lua decizia să munceşti în străinătate sau departe de familie,
gândeşte-te mai mult la consecinţe! Nu de jucării, nu de haine frumoase, nu de
mâncare şi de medicamente au nevoie copiii noştri, ci, în primul rând, de
dragostea părinţilor lor. Înainte de toate, copiii noştri au nevoie să le stăm
alături. Ei tânjesc după afecţiunea şi îmbrăţişarea noastră. Au nevoie de sfat,
de încurajare şi de sprijin emoţional în tot ceea ce fac.
Text realizat de un colectiv de medici, psihologi şi sociologi,
colaboratori ai revistei Familia Ortodoxă
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Sf. Cuv.
TEODORA

DE LA
SIHLA

Sfânta Teodora
din Carpati

Icoană pictată de Diana Zalischi, cl. a VI-a, C.N. Mihai Eminescu, Suceava

Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui.
(Psalmi 67,36)
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Dragi prieteni, astăzi vreau să vă vorbesc
despre Sfânta Teodora de la Sihla numită
şi „Sfânta Teodora din Carpaţi”, un model
pentru tinerii din zilele noastre, cea care a
luminat Munţii Neamţului cu lumina cea
neînserată a Mântuitorului, prin post şi rugăciune,
printr-o viaţă dedicată în întregime lui Dumnezeu.
Aceasta s-a născut în satul Vânători din judetul Neamţ. Era una din cele
două fiice ale lui Ştefan Joldea, dregător domnesc la Cetatea Neamţului. În
casa părinţilor săi a primit o educaţie creştinească aleasă, încă din copilărie
practicând virtuţile creştineşti. Sora sa, Marghioliţa a fost răpusă de o boală
cumplită care a dus la trecerea ei întru Domnul. După această grea încercare în
viaţa tinerei Teodora, în inimă i-a încolţit un sentiment de pustnicie. Părinţii
ei s-au opus acestui gând, crezând că în felul acesta o pierd şi pe a doua fiică.
La momentul potrivit, fiind deja matură, s-a căsătorit cu un tânăr din
părţile Ţării de Jos, trăind în curăţie cu el, neavând copii. După ce părinţii
Teodorei îşi dădură obştescul sfârşit, gândul ei de pribegie se întărea de la o zi
la alta, până când aceasta şi soţul ei hotărâră să se călugărească. Teodora s-a
călugărit la schitul Vărzăreşti-Vrancea, iar soţul ei la schitul Poiana Mărului,
primind numele de Elefterie.
Când a intrat în mănăstire, văzând tinereţea şi râvna către cele
duhovniceşti, egumena mănăstirii, schimonahia Paisia a luat-o ca ucenică.
După un timp de încercare ca soră de mănăstire, a încuviinţat tunderea în
monahism a Teodorei.
Turcii au cotropit teritoriile din împrejurimile mănăstirii, iar maicile s-au
retras în locuri sihăstreşti, rătăcind prin munţi. Egumena împreună cu câteva

ucenice, printre care era şi Teodora, s-au stabilit în Munţii Buzăului unde au
făurit un mic altar şi o locuinţă modestă, nevoindu-se în post şi rugăciune, în
priveghere, cugetând la cele duhovniceşti. După mai mulţi ani de la aceste
întâmplări, Teodora s-a îndreptat spre Munţii Neamţului şi a vieţuit în
preajma schitului Sihăstria într-o chilie. Ca povăţuitor a avut pe
ieroschimonahul Varsanufie, care i-a dat binecuvântarea de a vieţui
pustniceşte. Ea a trăit în pustnicie, fiind cercetată doar de duhovnicul ei,
ieroschimonahul Pavel din Sihăstria, care o spovedea şi o împărtăşea. În
pădure găsea hrana de zi cu zi: bureţi, urzici, mure, măcriş, alune, zmeură şi
din când în când mai primea şi pesmeţi şi poame uscate de la schit. Trăia într-o
rugăciune permanentă şi veghe duhovnicească.
Turcii au năvălit a doua oară peste acele ţinuturi. Cuvioasa a fost văzută
de aceştia şi a fugit într-o peşteră. Aici a început să se roage cu lacrimi lui
Dumnezeu. Chiar în timp ce se ruga, păgânii fiind aproape de chilie, stânca s-a
despicat, iar Cuvioasa s-a ascuns în peştera formată, scăpând astfel de urgia
lor. Nu ştim cum a ieşit Cuvioasa din crăpăturile pământului, însă ştim că viaţa
ei de rugăciune şi curăţie a apropiat şi animalele pădurii de ea slujindu-i ca lui
Adam în Rai. Păsările cerului duceau în ciocuri firimituri de pâine de la
Sihăstria către Sihla, ajutând-o pe Cuvioasă în nevoinţa ei. După mersul
păsărilor a fost găsită de preoţii călugări din mănăstirea Sihăstria, care au
rămas uimiţi de înfăţişarea ei. În timp ce se ruga se ridica de la pământ, plină
de lumină precum Maria Egipteanca în pustia Egiptului, unită cu Hristos,
Mirele ei drag. A fost împărtăşită cu Sfintele Taine, încredinţându-şi sufletul
în mâinile lui Hristos, pe care L-a iubit şi Căruia i-a închinat toată viaţa.
Sfintele moaşte ale Cuvioasei Teodora se află astăzi într-o mănăstire din
Kiev, având inscripţionate pe raclă cuvintele: „Cuvioasa Teodora din Carpaţi”.
În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat-o
trecându-i numele în calendar în rândul sfinţilor. O prăznuim pe 7 august în
fiecare an. În acatistul ei este numită “floarea duhovnicească a Moldovei”.
Andrei Puiuleţ, cl. a V-a, C.T. „Laţcu Vodă” Siret, îndrumător Pr. Dorin Puiuleţ

Veniţi toţi cei iubitori de Hristos cu credinţă
şi cu evlavie la pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Teodora, care
în pustia Sihlei în mari nevoinţe a petrecut şi lumina sihaştrilor s-a făcut.
Cu laude să slăvim pe Dumnezeu şi să cinstim pe cuvioşii Lui, zicând:
Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare!
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Poruncile dumnezeiesti
,

Cuvinte vii
BIBLIA
PORUNCA
a VI-a

”Să

nu
ucizi!”

(Vechiul
Testament,
Ieşire 20,13)

Porunca A VI-a
Viaţa este darul cel mai preţios dat
omului de către Dumnezeu, deoarece
este timpul de pregătire pentru viaţa
veşnică. De aceea şi Mântuitorul ne
spune: ,,…ce-i va folosi omului dacă va
câştiga lumea întreagă, dar sufletul şi-l
va pierde? Sau ce va da omul în schimb

pentru sufletul său?” (Sfânta Evanghelie după Matei 16, 26)
După învăţătura Sfintei Scripturi, Dumnezeu este Creatorul vieţii
omeneşti şi numai El are dreptul asupra ei. Păstrarea şi îngrijirea vieţii este
o datorie şi un drept al fiecărui credincios. De aceea, în porunca a şasea din
Decalog, Dumnezeu interzice uciderea. Acest păcat poate avea două forme:
uciderea trupească şi uciderea sufletească.
Uciderea trupească înseamnă a lua viaţa cuiva, indiferent prin ce
metodă, sau lovirea şi rănirea lui, ce-i provoacă moartea mai târziu. Acesta
este păcatul cel mai grav pe care îl poate face cineva faţă de aproapele.
Sfânta Scriptură îl consideră strigător la cer, de aceea Dumnezeu îl mustră
pe Cain după ce şi-a ucis fratele: ,,Glasul sângelui fratelui tău strigă la
Mine din pământ.”, aşa cum citim în Vechiul Testament (Facere 4, 10).
Uciderea sufletească, la fel de gravă, este atunci când îndemnăm pe
cineva la păcate sau oferim un exemplu rău prin cuvinte şi fapte. Dacă
acestea sunt imitate de cei din jur, contribuim la înmulţirea păcatelor lor,
iar pentru aceasta suntem traşi la răspundere de Dreptul Judecător,
Hristos Dumnezeu, care ne iubeşte foarte mult, dar este în acelaşi timp şi
drept.
Tot ucidere sufletească este şi atunci când invidiem, bârfim,
suntem mânioşi şi urâm pe aproapele nostru, aşa cum ne învaţă Sfinţii
Apostoli: ,,Oricine urăşte pe fratele său (aproapele său), este ucigaş de
oameni.”(I Ioan 3, 15)
Această poruncă din Decalog nu se referă doar la ucidere, ci opreşte
şi sinuciderea, adică nimicirea cu bună ştiinţă a propriei vieţi. Dacă
uciderea cuiva este un act anormal, cu atât mai mult este gravă sinuciderea!
Viaţa noastră este din Dumnezeu şi trebuie să facem din ea ce e
plăcut Lui. Dumnezeu când l-a făcut pe om (pe Adam), “a suflat în faţa lui
suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Facere 2,7). Sufletul omului
este nemuritor, adică nu moare niciodată.
Prof. de religie Maria Lucaci, Suceava
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Două prietene mergeau la şcoală împreună. În fiecare dimineaţă,
vesele, neştiutoare, ele puneau ţara la cale. Gurile lor bârfeau pe fiecare
coleg. Nimeni nu rămăsese neatins de cuvintele emise în păreri personale
despre cum arată cutare, cum se comportă, cum se îmbracă, cât de urâtă e
cu părul strâns la ceafă, ce mult s-a îngrăşat sau cât de slăbănoagă e chiar
cea mai bună prietenă a lor!
Într-o zi, când se întorceau de la şcoală, râzând de o prietenă comună, le
apare în faţă un bătrânel, care, pătrunzându-le cu privirea, le spuse direct:
- De ce bârfiţi, fetele mele?
Uimite, înghiţindu-şi ultimele cuvinte rostogolite pe buze, îngânară:
- Noi?!..noi nu bârfim, ci doar vorbim, ne spunem părerea…
- Părerea voastră e bârfă, le-o tăie bătrânul.
- ?!..nu am ştiut…
- Nu aţi ştiut?!... Poate aţi uitat că suntem cu toţii scântei de Dumnezeu,
iar cei pe care îi bârfiţi sunt fraţii şi surorile voastre…
- Scântei de Dumnezeu...?!, repetară mirate fetele.
- Da, adevăr am spus. Fiecare cuvânt are o putere foarte mare.
Cuvintele sunt o exprimare a gândurilor voastre, ceea ce înseamnă că şi
gândurile voastre sunt rele. Dacă nu aveţi gânduri bune, nici cuvintele nu
sunt bune. Cuvântul e o minune. El poate ucide, dar poate şi înnobila şi
înălţa! Cuvântul fără iubire e un cuvânt mort care atacă, rănind persoana
căreia îi este adresat, chiar dacă nu este de faţă. Tot ce spuneţi se întoarce ca
un bumerang înapoi la voi, bun sau rău. Nu vă jucaţi cu cuvintele! Nu o
iubiţi deloc pe prietena voastră?!
- Ba da!
- Atunci de ce o răniţi cu vorbele voastre? Cuvântul pe care îl rostiţi
îmbrăcaţi-l în iubire şi o să vedeţi că totul se va schimba în jurul vostru
pentru că voi v-aţi schimbat. Rostiţi cuvinte frumoase, luminoase, cu
iubire: cuvinte vii.
Înţelegând că au greşit, una din fete întrebă:
- Acum ce putem face? Ne pare atât de rău...
- Primul pas deja l-aţi făcut: aveţi părere de rău venită din adâncul
sufletului. Al doilea pas ar fi să vă cereţi iertare de la toţi cei atinşi de
cuvintele voastre şi, al treilea, să nu mai faceţi.
Fetele îşi ridicară ochii plecaţi ca să mulţumească bătrânului, dar
acesta dispăruse. În ele vibrau încă cuvintele bătrânului: cuvintele iubirii.
Fiecare îşi făcu în gând un legământ: din acea clipă bârfa va fi aruncată
la gunoi ca ceva urât, nefolositor, iar iubirea sufletului va înflori pe buze
cuvinte alese, cuvinte vii.
Plecară vesele, de data aceasta ştiutoare, spre casă.
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Sfaturile parintelui duhovnic

Întrebările lui Cristian
Luni dimineaţă, drumul era
presărat cu ochiuri de apă rămase în
urma ploii de duminică noaptea. În
drum spre şcoală, Cristian le ocolea
cu grijă, deoarece dorea să îşi
păstreze curate noile sale haine. Îi era
milă de mama lui care trebuia să
spele toate hainele de fiecare dată
când ploua. Încet, încet, a ajuns cu
bine la şcoală. Prima sa grijă a fost să
meargă la baie pentru a-şi spăla
pantofii.
În recreaţia mare, Cristian a ieşit în
curtea şcolii. Nu a făcut mai mult de
zece paşi, că un coleg dintr-o altă
clasă, Marcel, îi puse piedică. Cristian
a căzut, cât era de lung, în noroi. S-a
ridicat repede, a fugit după Marcel şi
l-a trântit la pământ. Marcel a
început să ţipe. Profesorul de serviciu
a intervenit imediat şi l-a ridicat. Pe
faţa lui noroiul era amestecat cu
sânge ce curgea dintr-o rană de pe
obraz. În cădere, Marcel se lovise de o
bordură. Profesorii au sunat la 112 şi
imediat a venit maşina Salvării.
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Marcel a fost dus la spital.
Cristian a fost chemat în cancelarie,
unde au venit dirigintele, directorul,
gardianul de serviciu şi părintele
profesor de religie, care era
duhovnicul lui Cristian. Toţi cei de
faţă erau foarte miraţi, deoarece nu
mai avuseseră probleme cu Cristian.
El însuşi era speriat de cele
întâmplate.
- Ce poţi să ne spui despre ce s-a
întâmplat în curte? l-a întrebat
directorul.
Cristian tăcea ... Părintele a
intervenit:
- Cristian, îţi dai seama că ai
greşit?
- Nu am vrut părinte, de unde era
să ştiu că se va lovi la faţă aşa de rău?
Marcel m-a împins mai întâi în noroi
şi mi-a distrus hainele.
- Şi asta îţi dă dreptul să îl loveşti şi
tu? îl întrebă părintele pe Cristian.
- M-a enervat, uitaţi-vă în ce hal
m-a murdărit! Ce o să spună mama
acasă ?!

- Deci te-ai mâniat?
- Da...
- Ia spune, Cristian, mânia este o
faptă bună?
- Nu, am învăţat că este o patimă.
- Colegul tău, Marcel, avea mânie
pe tine?
- Nu cred, l-am văzut punând
piedică şi altor copii.
- Deci el a făcut-o în joacă.
- Probabil... , dar ce fel de joacă e
asta?!
- Sigur că nu e un mod de a te juca.
Dar nu crezi că reacţia ta a fost
exagerată? Când l-ai văzut că face la
fel şi cu alţi copii, ai încercat să
vorbeşti cu el? Tu, fiind mai mare, ai
fi putut să îl ajuţi. Poate comportamentul lui vine din dorinţa de a fi
băgat în seamă. Dar tu ce ai făcut?
- L-am împins... s-a lovit grav...
- Cristian, ce s-ar fi întâmplat dacă
Marcel se lovea la tâmplă?

- Vai, părinte, mama spune că
dacă te loveşti la tâmplă poţi muri ...
- Crezi că s-ar fi putut întâmpla?
Cristian nici nu mai avea puterea
să răspundă. Faţa sa arăta cât de
speriat era la gândul a ceea ce ar fi
putut să se întâmple. Într-un târziu,
Cristian spune:
- Ce trebuie să fac acum, părinte?
- Fapta ta te-a făcut dator faţă de
Dumnezeu şi va trebui să te
spovedeşti şi să-ţi iei un canon. Te-a
făcut dator faţă de şcoală, ceea ce
înseamnă că e posibil ca profesorii să
îţi scadă nota la purtare. Te-a făcut
dator faţă de Marcel. Va trebui să-i
ceri iertare şi să-l sfătuieşti să nu mai
pună piedică altor copii, pentru că şi
ei ar putea să se lovească la fel de tare
ca şi el.
- Părinte, iertaţi-mă şi rugaţi-vă
pentru mine şi Marcel!
Părintele Gabriel Herea, Pătrăuţi

Sfânta Scripturã despre ...
...mânie şi ură
Să aflăm ce spun despre mânie şi ură Sfinţii Apostoli Matei şi Ioan.
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 exerciţiu reprezintă versetul.
Copiii care vor transcrie din Noul Testament versetele
corecte şi le vor trimite pe adresa revistei până la data de
10 august 2011, vor primi câte o surpriză!
Sfânta Evanghelie după Matei

5 x (3 x 5 - 5) - 9 x 5 =
11 + 20 : (2 x 5 - 5) + 7 =

Epistola I după Ioan

3 x (3+3) - 5 x 3 =
9-7x3+3x9=
11

Copil blând …
... sunt [i eu
În sufletul fiecărui copil se găseşte o comoară:
blândeţea. Caută această comoară şi vei descoperi o
voce duioasă scăldată în înţelegere, o privire caldă şi
drăgăstoasă care topeşte gheaţa din inima rece şi un
zâmbet cristalin care oglindeşte chipul unui înger.
Florentina Liliana Coroamă, cl. a VIII-a
Un răspuns blând potoleşte mânia, unul aspru o aprinde.
Cel cu adevărat puternic este cel blând, înţelegător şi
iertător. Blândeţea cere un suflet plin de forţă, fără
slăbiciune sau teamă şi învinge răul cu binele.
Ana Maria Juravle, cl. a V-a B
A fi un om blând înseamnă a avea mai întâi frică şi
dragoste de Dumnezeu, a fi răbdător faţă de cei care te
provoacă şi a-ţi calcula cu precizie fiecare cuvânt spus în
viaţă. Doar aşa putem ajunge adevăraţi creştini şi
moştenitori ai Împărăţiei lui Dumnezeu.
George Silviu Chira, cl. a VIII-a
Ar fi bine să nu ne uităm aşa de mult la televizor şi
calculator pentru că filmele şi desenele animate ne
provoacă la violenţă şi agresivitate faţă de cei din jur.
Cred că orice copil blând renunţă la televizor şi calculator
pentru a fi pace şi linişte în familie.
Ana Maria Juravle, cl. a V-a C
Este bine să fii blând pentru că aşa a fost şi Mântuitorul
care a zis: „Învăţaţi de la Mine că sunt blând şi smerit cu
inima”. Dacă eşti violent şi te comporţi cu ceilalţi urât
atunci şi ei se vor comporta cu tine la fel.
Iuliana Tarnoveţchi, cl. a V-a
Blândeţea este puterea binelui ce izvorăşte dintr-un
suflet curat şi bun. Unii consideră că e o slăbiciune, dar
nu e. Nu este greu să fii blând. Blândeţea este un dar de
la Dumnezeu sau se poate dobândi cu ajutorul Lui pe
parcursul vieţii.
Mihail Ciprian Cîrciu, cl. a V-a
Sentimentul care ne face să fim buni şi luminoşi la chip,
să fim iertători şi plăcuţi lui Dumnezeu este blândeţea.
Ea este un mărgăritar şlefuit de răbdare şi care duce spre
iubirea nemărginită către ceilalţi oameni şi către
Dumnezeu.
Diana Andreea Buraciuc, cl. a VI-a

Bucuriile
Dacă citim viaţa Domnului nostru Iisus Hristos, putem
să împărţim bucuriile Duhului Sfânt în trei grupe:
Bucuriile Betleemului, pe care le simte creştinul ce merge la biserică,
care se închină cu evlavie, ascultă Sfânta Liturghie, posteşte, face milostenie,
se spovedeşte curat şi primeşte cu multă credinţă Preacuratele Taine. Acestea
sunt cele mai obişnuite bucurii duhovniceşti, care se dobândesc destul de
uşor, fără multă osteneală şi sunt pentru toţi creştinii dreptcredincioşi. Se
întâlnesc în casa săracului, în coliba văduvei, în inima străinului, în orice
familie de creştin. Le-am putea numi şi bucurii liturgice, euharistice, pentru
că se nasc în Biserică, trăiesc prin Biserică şi ajung la desăvârşire în Biserică
prin unirea cu Sfânta Împărtăşanie. Acestea sunt, deci, bucuriile tinereţii
duhovniceşti, comune şi mirenilor şi preoţilor şi călugărilor.
Bucuriile Taborului sunt mult mai înalte decât cele dintâi şi le simte
numai cel lipsit de grijile lumii, care trăieşte în linişte, care a dobândit cea mai
curată rugăciune, care are izvoare de lacrimi pentru păcatele sale şi iubeşte pe
toţi oamenii deopotrivă. Aceste bucurii se câştigă cu multă osteneală,
smerenie şi în timp îndelungat. Iar cine a ajuns acolo sus pe Tabor, cine şi-a
înălţat mintea şi inima la Dumnezeu, acela este ca o făclie mereu aprinsă,
care de-a pururi vede pe Dumnezeu înaintea feţei sale (Psalm 15,8) şi poate
striga cu Sfântul Petru: “Doamne, bine este nouă să fim aici...” (Ev. Marcu
9,5). Acestea sunt numite şi bucuriile desăvârşirii, pe care foarte puţini le pot
dobândi, căci se nasc numai din linişte şi rugăciune.
Bucuriile Golgotei sunt şi mai înalte ca cele de până acum şi le pot simţi
cei ce urcă muntele Golgota, cei ce duc cu multă răbdare crucea vieţii, a
bolilor îndelungate, a necazurilor pentru Hristos, a muceniciei, a jertfirii
pentru aproapele, pentru dreptate, care mor şi înviază cu Domnul. Acestea
sunt numite şi bucuriile sângelui, ale jertfei, pentru că se nasc din sânge, din
lacrimi şi suferinţă. Mari sunt aceste bucurii şi puţini sunt cei ce sunt vrednici
să le poarte, pentru că fără multe sacrificii şi jertfă nu se pot câştiga de către
nimeni. (...)
Să primim ca pe un dar bucuriile cele duhovniceşti şi să le ascundem cu
osârdie în inimile noastre. Cu osteneală se câştigă, cu multe ispite se
păstrează, dar fără ele nu avem nădejdea mântuirii. Căci cine face o faptă
bună, cine se roagă sau face milostenie şi nu simte mângâiere duhovnicească,
acela fără folos s-a ostenit şi este lipsit de nădejde.
Fiecare dintre noi să se analizeze pe ce treaptă a faptelor bune se află şi
fiecare să râvnească spre bunătăţile duhovniceşti cele mai alese, ca să fie
mângâiat de Duhul Sfânt cu bucuriile cele mai înalte. Căci bucuriile cele
duhovniceşti se nasc unele pe altele, se cheamă unele pe altele şi se atrag unele
spre altele, pentru ca bucuria noastră în Hristos să fie deplină.
Arhimandrit Ioanichie Bălan
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Elevi ai Şcolii de Arte şi Meserii „Dimitrie Onciul”, Straja,
îndrumaţi de profesor Daniela Morar
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În anul 1466, pe locul unde este astăzi Mănăstirea Putna, era pădure. O pădure
bătrână, cu copaci falnici, în care trăiau sihaştrii. Rugăciunile lor au sfinţit locul şi
atunci când Voievodul Ţării Moldovei, Ştefan cel Mare, s-a întrebat unde să zidească
prima lui mănăstire, Dumnezeu l-a călăuzit aici. Construcţia a început după ce
voievodul a reuşit să recucerească Cetatea Chiliei de la străinii care o luaseră în
stăpânire de curând.
După trei ani, în 1469, Sfântul Ştefan biruieşte pe tătari şi, pe 3 septembrie, se află
la Putna. Biserica era gata şi Mitropolitul Teoctist al Moldovei, împreună cu 64 de
episcopi, stareţi de mănăstiri, preoţi şi diaconi au sfinţit-o. Domnul ţării a adus aici
călugări de la Mănăstirea Neamţ în frunte cu stareţul acesteia, Arhimandritul Ioasaf.
Hramul mănăstirii a fost ales Adormirea Maicii Domnului, căci Sfântul Ştefan şi
întreaga lui familie o iubeau mult pe Maica Domnului şi o aveau ca apărătoare
împotriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi.
Dumnezeu a îngăduit ca în 1484 mănăstirea să treacă printr-o mare încercare. A
izbucnit un incendiu şi a ars. Sfântul Ştefan cel Mare a refăcut-o din nou şi a construit şi
un turn foarte puternic, unde în vremuri de primejdie se adăpostea tezaurul
mănăstirii. Tot acum biserica a fost pictată, folosindu-se mult aur în pictură, încât
cronicile spun că era „mai mult aur decât culoare, şi pe dinăuntru şi pe dinafară”.
Ştefan cel Mare a făcut aici o Şcoală de broderie, iar o parte din ce s-a lucrat atunci se
află astăzi în Muzeul mănăstirii şi reprezintă cele mai frumoase broderii medievale
din Estul Europei.
A venit însă vremea ca marele domn să treacă la Părintele Ceresc. Pe 2 iulie 1504,
după o viaţă în care a câştigat 34 de victorii şi a pierdut 2 bătălii, în care a zidit în jur de
40 de biserici şi mănăstiri, sufletul Sfântului Ştefan s-a ridicat la cer. Întreaga ţară
plângea, căci poporul ştia că a pierdut un conducător cum nu va mai fi. A fost
înmormântat la Putna şi, de atunci, orice om care a dorit să-l roage ceva ori să-i
mulţumească Sfântului Ştefan Vodă, cum i-a spus poporul, a venit la Putna ştiind că
găseşte aici pe Părintele Moldovei.
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Fiul său, Bogdan al III-lea, şi nepotul Ştefăniţă Vodă, care i-au urmat la tron, s-au
îngrijit şi ei de mănăstire. Când au trecut la Domnul, au fost înmormântaţi alături de
Sfântul Ştefan.
Au urmat însă vremuri grele pentru ţară, căci turcii au devenit din ce în ce mai
puternici şi au cerut biruri din ce în cea mai mari. Tătarii năvăleau şi jefuiau chiar şi
bisericile. Ţara a sărăcit, iar mănăstirile au trecut prin mari greutăţi. De aceea, în 1650
voievodul Vasile Lupu, văzând că Putna este avariată, a dărâmat-o şi a început să o
construiască din nou. Construcţia s-a terminat în 1662.
Greutăţile au continuat şi, peste o sută de ani, un fiu al mănăstiri va trebui să o
refacă din nou. Mitropolitul Moldovei Iacov Putneanul a fost nevoit să îşi dea demisia
din scaunul mitropolitan pentru că a apărat drepturile celor săraci. A venit la Putna şi,
în câţiva zeci de ani, o restaurează încât va fi numit „al doilea ctitor”, după Sfântul
Ştefan cel Mare. Când vorbea despre Putna, o numea „maica mea”, atât de mare
dragoste avea faţă de locul unde s-a călugărit din copilărie. În anul 1778 a plecat şi el
pe drumul veşniciei şi a fost înmormântat în biserică.
În 1775 o grea încercare a venit peste nordul Moldovei, Imperiul Austriac
ocupând acest ţinut pe care l-a numit Bucovina. Astfel, Moldoviţa, Putna, Voroneţ,
Suceviţa, Humor, Dragomirna şi celelalte mănăstiri bucovinene vor trece prin cea mai
grea perioadă a existenţei lor. Multe au fost închise. Putna a rămas deschisă, dar nu
avea voie să aibă mai mult de 25 de călugări.
În anul 1871 la Putna s-a desfăşurat prima Serbare a românilor de pretutindeni.
Fraţii care trăiau în Imperiul Otoman, Imperiul Rus, Imperiul Austro-Ungar s-au
întâlnit cu cei din Regatul României. Au simţit că duhul marelui apărător al ţării,
Ştefan cel Mare, îi va ajuta să-şi împlinească dorinţa de a fi cu toţii în aceeaşi ţară. Mihai
Eminescu, care numea Putna „Ierusalimul neamului românesc”, s-a zbătut mult să
organizeze această serbare. Cu acest prilej, Ciprian Porumbescu, îmbrăţişându-l pe
tatăl său, preotul Iraclie, i-a zis: “Tată, la Putna am cântat Daciei întregi!”.
Putna a fost în continuare gazda unor Serbări mari, cum a fost cea din 2004 când
s-au împlinit 500 de ani de la moartea Sfântului Ştefan. Dar nu numai atunci, ci în
fiecare zi la Putna vin copii şi bătrâni, studenţi, familii, cu toţii căutând aici nădejde şi
ajutor de la Domnul Iisus Hristos, de la Maica Domnului şi de la voievodul a cărui viaţă
a fost dedicată lui Dumnezeu şi poporului său, Sfântul Ştefan cel Mare.
Părintele Dosoftei, Mănăstirea Putna

15

Vorbesti
,

de rau sau de bine ?

Atunci când a creat primul om, Dumnezeu i-a dăruit vorbirea. Aşa a putut Adam să dea nume
tuturor lucrurilor, găsindu-le un rost pe această lume. După plecarea din Rai a lui Adam, vorbirea,
ca şi toate lucrurile care l-au însoţit pe om în căderea lui, a dobândit şi o parte întunecată. Cu
vorba putem face şi cel mai mare bine, dar şi cel mai mare rău. Răspunzând la întrebările de mai
jos vei putea afla dacă modul în care foloseşti vorbirea te apropie sau te îndepărtează de
Dumnezeu. Alege cu sinceritate o singură variantă de răspuns pentru fiecare întrebare.

întrebare
răspuns

a
b
c
total

1
2
3
1

2
1
2
3

3
2
1
3

4
3
1
2

5
1
3
2

6
3
1
2

7
2
3
1

8
2
1
3

9
3
2
1

9-14: Încă sunt multe lucruri pe care trebuie să le corectezi în felul în care foloseşti
vorbirea în relaţiile cu ceilalţi. Aşa cum alegi să procedezi acum, vorbele tale fac rău
atât celor despre care vorbeşti, cât şi celor cu care vorbeşti, dar mai ales ţie, care te
îndepărtezi de Dumnezeu. Ca să te îndrepţi poţi începe prin a te opri înainte de a
vorbi cu ceilalţi sau despre ceilalţi şi să te întrebi dacă ceea ce vrei să spui este
plăcut lui Dumnezeu. Discuţia cu părinţii, fraţii mai mari, doamna învăţătoare sau
preotul duhovnic despre întrebările de mai sus poate fi tot un început bun.
15-20: Eşti pe calea de a folosi vorbirea aşa cum a dăruit-o Dumnezeu, dar încă mai
sunt câteva lucruri de schimbat pentru a te îndepărta de urmările rele ale vorbirii.
Pentru aceasta reia fiecare întrebare şi observă diferenţa dintre răspunsul pe care
l-ai dat tu şi răspunsul marcat cu 3 puncte în tabel. Spre acest răspuns este bine să
te străduieşti să ajungi şi astfel vei descoperi roadele vorbirii cu bună rânduială.
21-27: Felicitări! Răspunsurile tale arată că ştii să te fereşti de vorbirea de rău.
Felul în care înţelegi tu să foloseşti vorbirea te aduce şi pe tine şi pe cei din jurul tău
mai aproape de Dumnezeu. De aceea este important să rămâi atent la efectul
vorbelor asupra ta şi asupra celor din jur, încercând să le arăţi şi celorlalţi acest
lucru. Mult succes!
Test de Psihopedagog Doina Maria Schipor, Suceava
16
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Mari duhovnici

Scoala
rugaciunii
,

De ce se aprinde

candela

înaintea icoanelor
icoanelor??
În primul rând, aprindem candela înaintea
icoanelor deoarece credinţa noastră este
lumină. Iisus Hristos a zis: “Eu sunt lumina lumii”.
Lumina candelei ne aduce aminte de lumina cu
care Hristos luminează sufletele noastre.
În al doilea rând, ca să ne aducă aminte de
caracterul luminos al Sfântului în faţa căruia
aprindem candela - fiindcă Sfinţii sunt numiţi “fii
ai luminii”.
În al treilea rând, ca să ne slujească drept mustrare pentru faptele noastre
întunecate şi pentru gândurile şi dorinţele noastre rele şi să ne cheme la calea
sfinţeniei evanghelice, ca astfel să ne ostenim cu râvnă pentru a împlini
porunca Mântuitorului: “Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
ca ei să vadă lucrurile voastre cele bune”.
În al patrulea rând, ca să aducem o mică jertfă lui Dumnezeu, Care a jertfit
totul pentru noi. Un mic semn al marii noastre recunoştinţe şi dragostei noastre
luminoase pentru Cel de la Care cerem în rugăciune şi viaţă şi sănătate şi
mântuire şi tot ce ne poate da numai nemărginita dragoste cerească.
În al cincilea rând, ca să fie o pavăză împotriva duhurilor rele, care
năvălesc uneori asupra noastră şi la rugăciune şi ne abat gândurile de la
Făcătorul nostru - fiindcă puterile cele rele trăiesc în întuneric şi fug de orice
lumină, mai ales de cea care este închinată lui Dumnezeu şi Sfinţilor Lui.
În al şaselea rând, ca să ne dea imbold la ardere de sine. Precum
untdelemnul şi fitilul ard în candelă, supuse voii noastre, aşa să ardă şi
sufletele noastre cu flacăra dragostei în toate încercările, supuse totdeauna
voii lui Dumnezeu.
În al şaptelea rând, ca să ne înveţe că, aşa cum candela nu poate să se
aprindă fără mâna noastră, nici inima, această candelă lăuntrică a noastră, nu
poate să se aprindă fără sfântul foc al harului Dumnezeiesc, chiar dacă ar fi
plină cu toate virtuţile - fiindcă toate virtuţile noastre sunt ca untdelemnul din
candelă, iar de la Dumnezeu este focul ce îl aprinde.
18

Sfântul Nicolae Velimirovici, din “Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi”, vol. I

Părintele
Ioanichie Bălan
- cronicarul sfinţilor -

“Mi-e dor de cer”

N

oi, oamenii, suntem zidiţi de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa.
Adică buni, credincioşi, smeriţi, iubitori de Dumnezeu, iubitori de
aproapele şi de tot ce este frumos. De aceea, ne rugăm Lui, vorbim cu El seara
şi dimineaţa şi oricând rostim TATĂL NOSTRU; ne rugăm şi facem Sfânta Cruce.

S

trăduieşte-te să dobândeşti blândeţea în tot ceea ce faci. Vorbeşte calm,
fără nervozitate, fără iuţime, fără a dojeni sau mustra pe cineva cu răutate.
Fii blând cu toţi. Vorbeşte-le tuturor numai cuvinte sănătoase, chibzuite,
smerite, drese cu sarea înţelepciunii, încălzite cu căldura dragostei divine.

I

ubeşte-l pe Hristos care S-a răstignit pentru tine. Să Îi păzeşti toate
poruncile cu dragoste şi aşa vei arăta că Îl iubeşti. Sileşte-te spre toate
poruncile Sale şi aşa Îl vei putea iubi cu adevărat. Caută să Îi mulţumeşti pentru
tot ce-ţi dă bun sau mai puţin bun.

R

oagă-te dimineaţa pentru ajutorul tău de peste zi. Roagă-te seara pentru
iertarea păcatelor tale. Roagă-te stăruitor pentru a dobândi iertare, ajutor
şi milă. Cere în rugăciune numai ce ţi-e mai de folos. Nu cere semne, nu căuta
să vezi minuni, nu crede în vise.

N

u uita că mai ales la biserică trebuie să alergi cu fierbinţi rugăciuni. Nu
uita mai ales de Sfânta Liturghie şi de Sfânta Împărtăşanie ca ceea ce
este dar peste dar. Aleargă ca cerbul la izvoarele apelor atunci când eşti
chemat la biserică la Sfânta Liturghie.
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Hrana pentru trup ...

... si, suflet

cireşele
- cireşele au proprietăţi remineralizante şi tonifiante, fiind o sursă bună de
vitamine (B1, B2, B3, B6, B9, C, E), minerale (calciu, potasiu, fosfor) şi au
un conţinut bogat în provitamina A şi vitamina C;
- cireşele galbene sau de o culoare mai deschisă au un efect diuretic mai
puternic, favorizând eliminarea toxinelor din organism, fiind de ajutor şi
pentru stimularea digestiei;
- cireşele roşii sau cele negre sunt mai des folosite, având efecte
antioxidante foarte puternice, fiind un tratament eficient şi contra bolilor
degenerative, a afecţiunilor cardiace şi vasculare, contra anumitor forme
de cancer;
- cireşele amare sunt cele mai preţuite de terapeuţi, fiind excelente pentru
tratarea durerilor musculare, a îmbătrânirii
premature, a afecţiunilor inflamatorii, a bolilor
hepatice, a tumorilor;
- se consumă cireşe coapte bine şi proaspete,
foarte bine spălate, la temperatura camerei
(nu reci de la frigider), de preferinţă pe
stomacul gol, cu minim 15 minute înainte
de a mânca;
- din codiţele de cireşe se poate face ceai
pentru bolile de rinichi;

Pe-un răzor de luncă verde,
Sub căldurile de vară,
Răsăriseră vecine,
Două spice de secară:
Unul cu grăunţe grele,
Aplecându-şi a lui frunte,
Celălalt cu fruntea-n slavă,
Neavând nici un grăunte.

Dar o vrabie bătrână,
Auzind pe-acel nerod
Îngânfat peste măsură,
Deşi n-avea pic de rod,
Zise puiului ei mic,
Arătându-i-l pe spic:

"Vai de tine, măi vecine,
Zise mândru spicul sec,
Eu, pământului ca tine
Nu pot fruntea să mi-o plec,
Când ştiu bine cine sunt
Între cer şi-ntre pământ."
Spicul plin, la toate-acestea,
N-a răspuns nici un cuvânt.

"Puiul mamei, ţine minte,
Să nu zici că nu ţi-am spus,
Nici un spic cu rod nu ţine
Îngânfată fruntea sus,
Decât spicul ce pe lume
Nimic cu el n-a adus.”

- sucurile acidulate, siropurile sau cireşele
conservate (compot, dulceaţă) nu au nici 10%
din efectele terapeutice ale fructelor proaspete
şi ale derivatelor lor naturale.

Cautând Întelepciunea
...
,
În cartea “Povestea Sfântului Ierarh Nectarie” este
descrisă într-un mod atractiv povestea micului
Anastasie, un copil cuminte şi însetat de
înţelepciune. Ca tânăr, s-a hotărât să slujească lui
Dumnezeu într-o mănăstire, aşa că a devenit
călugăr. Pentru dragostea şi ascultarea lui a primit
din cer o mulţime de daruri dumnezeieşti, printre
care şi pe cel al facerii de minuni. Viaţa lui curată l-a
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arătat oamenilor ca un mare Sfânt al
Bisericii, ocrotitor al copiilor şi
tămăduitor al bolilor de tot felul.
Textul simplu şi grăitor şi ilustraţiile
luminoase în acuarelă poartă sufletul
pe alt tărâm, ca un îndemn de a
descoperi mireasma sfinţeniei de care
se poate împărtăşi orice copil.
21

Din carti, vechi adunate ...

Urme pe nisip
Odată, un om mergea printr-un deşert. Nu mai putea de oboseală; nu
mâncase nimic de mai multe zile, apă nu mai avea, iar soarele puternic îl topea
cu razele sale de foc. În afară de întinderea nesfârşită de nisip dogoritor, nu se
vedeau decât urmele omului, urmele paşilor săi.
Deodată, însă, omul a observat că alături de el au apărut şi alte urme, ca şi
când mai era cineva, o persoană ce mergea odată cu el şi ale cărei urme le putea
vedea alături de ale sale. Speriat, a strigat:
- De ce sunt două rânduri de urme, când eu sunt singur? Cine eşti şi de ce
nu te văd?
Dar o voce i-a răspuns:
- Sunt Dumnezeu! Nu eşti singur, fiindcă Eu merg alături de tine. Astfel, vei
fi ocrotit de orice rău şi vei ajunge cu bine la capăt!
Omul a căzut în genunchi şi i-a mulţumit Domnului că S-a îndurat de el,
după care şi-a continuat drumul, convins acum că va reuşi. Şi a mers..., a
mers..., până când într-un final a simţit că nu mai poate face un pas măcar.
Căzut în genunchi, a privit în spate şi... ce i-a fost dat să vadă? Pe nisip se vedea
doar un singur rând de urme.
- Doamne, a spus omul îndurerat, de ce m-ai părăsit?!
Dar, aceeaşi voce i-a răspuns cu blândeţe:
- Nu te-am părăsit! Până acum, Eu te-am dus în braţe!
Deodată, omul nostru a simţit ceva rece, rece, şi a deschis ochii. Visase.
Toropit de oboseală, încins de lumina soarelui, căzuse în nisip, ajuns la capătul
puterilor. Dar, în timpul somnului, fusese găsit de o caravană. Câţiva călători îl
ridicară şi îl stropiră cu apă.
- Binecuvântat să fie Domnul! a strigat omul. Cum de m-aţi găsit?
- Am văzut nişte urme în nisip şi ne-am dat seama că cineva s-a rătăcit.
Erau, într-adevăr, urmele tale.
- Voi credeţi că urmele mele v-au adus aici? Nu! Dumnezeu, Care S-a
îndurat de suferinţa mea, El v-a călăuzit paşii spre mine, altfel aş fi murit.
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... la copii iarasi, date

Firul de ceapă
Când s-a născut o fetiţă, Dumnezeu a trimis
îngerul ei păzitor să o păzească în toate zilele
vieţii ei, până la moarte. S-o păzească de păcate, so înveţe, să n-o lase să cadă în ispite grele.
Când fetiţa a crescut, nu a mai ascultat de îngerul ei
păzitor. Zadarnic îngerul îi sufla la urechea inimii cuvinte
bune, degeaba o învăţa milostenia, rugăciunea şi iubirea de
semeni. Fata devenea tot mai rea, mai nepăsătoare de
suferinţa aproapelui, mai zgârcită şi cu inima prinsă de averea
ei. Fata a devenit o femeie foarte bogată care nu dădea nici o
firimitură de pâine nimănui. Îngerul ei era mereu întristat şi se
gândea ce se va întâmpla cu sufletul ei după moarte.
A venit şi ziua morţii şi a judecăţii femeii. Pentru păcatele ei
cele multe şi pentru nemilostivirea ei faţă de săraci şi bolnavi,
Dumnezeu a trimis-o la iad, unde erau aruncaţi zgârciţii şi
nemilostivii. Îngerul ei păzitor se zbătea să-şi amintească dacă în
viaţa ei, această femeie a făcut vreun bine. Şi-a adus aminte că
odată, mergând cu căruţele pentru a-şi vinde recolta la oraş, femeia
a dat un fir de ceapă verde unui cerşetor. Atunci a alergat îngerul la
tronul lui Dumnezeu şi, căzând cu faţa la pământ, a spus:
- Doamne, femeia aceasta a făcut odată un bine. A dat un fir de
ceapă verde unui cerşetor.
- Bine, i-a spus Dumnezeu, uite aici firul de ceapă, ia-l şi spune-i
femeii să se prindă de firul de ceapă şi trage-o afară din iad.
Îngerul a luat firul de ceapă şi s-a dus la marginea iadului. A
strigat-o pe femeie şi i-a spus:
- Domnul Dumnezeu S-a milostivit de tine şi m-a trimis cu acest
fir de ceapă pe care tu l-ai dat odată unui cerşetor. Apucă-te cu grijă
de el ca să nu se rupă şi eu am să te trag încetişor afară din iad.
Femeia a făcut ce i-a spus îngerul. Când celelalte suflete au
văzut că un înger o scoate pe femeie din smoală, s-au agăţat
de marginea hainei ei gândind că îngerul le va trage şi pe ele
afară. Atunci femeia a început să-i ocărască şi să-i lovească
cu picioarele:
- Lăsaţi-mă în pace, nemernicilor, eu am dat firul de
ceapă, nu voi. Duceţi-vă în fundul iadului, blestemaţilor.
În clipa aceea, pentru răutatea ei, s-a rupt firul
de ceapă şi femeia a căzut înapoi în iazul de
smoală. Îngerul a început să plângă cu tristeţe.
(adaptare după un fragment din romanul
“Fraţii Karamazov” de Feodor Dostoievski)
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Jocuri pentru minte...

... si, inima

APOSTOLII, VESTITORI AI ...
... LUI IISUS HRISTOS

Folosind toate literele din fiecare
piramidă de cuburi puteţi găsi cuvinte
care vă pot ajuta în urcuşul duhovnicesc.

Pentru a completa titlul trebuie să rezolvaţi corect rebusul. Puteţi găsi informaţii în
următoarele texte din Noul Testament: Ioan 1,35-51 şi Marcu 3,14-19.
1

1. Valoare morală predicată de Mântuitorul

2

2. Apostolul neamurilor

3

3. Apostolul iubit al lui Iisus Hristos
4. Alt nume al Sfântului Apostol Vartolomeu

4
5

5. Ţinut în care s-a petrecut minunea de la Cana
6. Alt nume al Sfântului Apostol Petru

6

7. Apostolul românilor

7
8
9

8. Apostolul care a pictat prima icoană
aceeaşi
şi localitate cu Sfântul Petru
9. Apostol din aceea

10

10. Apostolul care a scris prima Evanghelie
Evanghelie
11

11. Apostolul care l-a
vândut pe Mântuitorul
l-a vândut

Ceramică de Marginea
Lângă cuptorul unui priceput
olar din Marginea se aflau
odată 40 de oale de lut.
28 dintre ele aveau gata
chenarul de jos, 36 aveau gata
chenarul de sus, iar unele
aveau terminate ambele
chenare. Oricare dintre oale
avea făcut cel puţin un chenar.
Ştiţi care era numărul oalelor
de lut complet încrustate?
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În excursie
Pe malul unui râu cinci familii prietene vor să-şi monteze corturile.
Familia Matei are o pisică şi nu ar vrea să aibă un vecin care are un câine.
Familia Luca are o veveriţă îmblânzită. Familia Constantin are un câine
ciobănesc. Familia Marcu nu e mai prejos: are un canar drăgălaş într-o
colivie şi se teme să aibă un vecin care are o pisică. În sfârşit, familia Ioan
are un copil mic şi nu vrea ca micuţul să ducă la gură vreun fir de păr de
animal. Ajută cele cinci familii să-şi monteze corturile!

Din câte triunghiuri
este formată pisica?
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Premiere - edi]ia iunie 2011
CONCURS DE ICOANE
Sfin]ii Apostoli Petru şi Pavel
Premiul I

Premiul II

Premiul III

Concurs de eseuri, poezii
Tema concursului

Clasele I-IV

Viaţa ca un dar
Cele mai frumoase lucrări vor fi premiate cu cărţi
oferite de Librăria “Suflet Bucovinean” Suceava.

Concurs de icoane
Tema concursului

Loredana Buliga
Horodnicu de Sus

Emanuel Lăzărescul
Rădăuţi

Sandu Tudor
Fălticeni

Clasele V-VIII

Menţiuni: Simon Sfichi, Gălăneşti; Iulian Cornea, Fălticeni; Carmen Irimescu, Putna;
Gabriela Tunea, Moara; Raluca Vatavu, Fălticeni; Bianca Scutaru, Fălticeni
Premiul I
Premiul II
Premiul III

Oana Bejinari
Rădăuţi

Mihnea Bucătaru
Buhuşi, jud. Bacău

Oana-Theodora Ştefan
Rădăuţi

Menţiuni: Eliza Curcă, Boroaia; Iustina Diacon,Botoşeniţa Mare;
Daniela Pintilei, Rădăşeni; Iulia Căprioara, Buhuşi, jud. Bacău; Ariana Lazurca,Rădăuţi

CONCURS DE ESEURI, POEZII
Copil - om onest şi modest
Premiul I: Andreia Macovei, Fălticeni
Premiul II: Cipriana Diacon, Botoşeniţa Mare Premiul III: Ana Trifan, Marginea
Menţiuni: Florin Struguţ, Dolheştii Mici; Miruna Horodincă, Rădăuţi; Ana-Maria Găitan, Bosanci;
Andreea Ignat, Suceava; Roxana Gavriluţ, Drăguşeni; Delia Iordache, Câmpulung-Moldovenesc
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Sfântul Prooroc Ilie
Cele mai frumoase icoane vor fi premiate cu icoane
sfinţite oferite de Mănăstirea “Sf. Ioan cel Nou”.
Pot participa la concurs elevii claselor I-VIII. Materialele
vor fi trimise până la 15 august 2011 prin poştă sau
e-mail (doar la eseuri) la adresa de mai jos. Vă rugăm să
specificaţi numele, adresa, telefonul, clasa şi şcoala.

Îndemnăm învăţătorii şi profesorii să discute cu elevii
conţinutul revistei şi să-i încurajeze să participe la
concursurile propuse, să adune lucrările într-un plic mai
mare şi să le trimită pe adresa revistei.
Aşteptăm impresiile voastre despre această revistă,
propuneri, articole şi desene create de voi pentru a fi
publicate în numerele
numerele următoare.
următoare.
Următoarea revistă va apărea în luna septembrie 2011.
2011.
Mănăstirea “Sfântul Ioan cel Nou”
Str. I. V. Viteazul, nr. 2, 720034 Suceava
E-mail: micutiicrestini@yahoo.com
Telefon: 0749.071.680
Revista este publicată on-line la:
www.revista.micutiicrestini.ro

