DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE
- Imnul naţional al României -

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte,
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani!
Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viață-n libertate ori moarte!” strigă toți.
Preoți, cu cruce-n frunte! căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost' pământ!
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În Sfânta Scriptură s-a arătat cu mult
înainte timpul şi locul unde Se va naşte
Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus
Hristos. Acest lucru îl adevereşte Sfântul
Prooroc Miheia, când spune: „Şi tu,
Betleeme, deşi eşti mic între miile lui Iuda,
din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar
obârşia Lui este dintru început, din zilele
veşniciei” (Miheia 5, 1). Împlinirea acestei
proorocii o arată Sfântul Evanghelist Matei
zicând: „Iar dacă S-a născut Iisus în
Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată
magii de la rasărit au venit la Ierusalim...”
(Matei 2, 1-6).
Aşadar, în Betleem S-a născut
Mântuitorul lumii, din Fecioara Maria.
Magii de la răsărit L-au cinstit aducându-I
daruri: aur, smirnă şi tămâie. Păstorii au
venit să I se închine, îngerii I-au cântat
primul colind, prima cântare îngerească de
bucurie şi împăcare: „Slavă întru cei de sus
lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între
oameni bună voire”. Astăzi, în biserici se
cântă „Hristos Se naşte, slăviţi-L, Hristos din
cer, întâmpinaţi-l; Hristos pe pământ,
înălţaţi-vă. Cântaţi Domnului tot
pământul!”(Catavasiile Naşterii Domnului)
Peştera din Betleem reprezintă Biserica
de azi, ieslea în care S-a culcat Pruncul Iisus
este Proscomidiarul din Sfântul Altar, acolo
unde preotul pregăteşte Darurile pentru
Sfânta Împărtăşanie. Steaua care s-a arătat
pe cer la Naştere simbolizează învăţătura
Sfintei Evanghelii. Magii închipuiesc toate
neamurile pământului chemate la credinţa
creştină, iar păstorii închipuiesc pe păstorii
Bisericii Ortodoxe (episcopi, preoţi şi
diaconi). Darurile de aur, smirnă şi tămâie
reprezintă faptele bune pe care trebuie să le
facem şi să le închinăm lui Hristos, iar
Maica Domnului simbolizează Biserica.
Naşterea Domnului, adică arătarea lui
Dumnezeu în trup, este pentru noi toţi un
nesecat izvor de bucurie.Ea ne arată cât de
preţioşi suntem noi, oamenii, înaintea lui
Dumnezeu. De asemenea, ea ne arată că nu

suntem singuri, ci Dumnezeu este cu noi în
toate necazurile, greutăţile, ispitele,
încercările vieţii. El este prietenul nostru Cel
mai bun.
Naşterea Domnului Hristos ne-a dat cea
mai puternică mijlocitoare şi ajutătoare, pe
Născătoarea de Dumnezeu, Fecioara Maria,
Maica Domnului. Când se roagă Maica
Domnului pentru lume către Fiul ei şi
Dumnezeul nostru, atunci toate darurile
cereşti se revarsă asupra noastră: pace,
bucurie, sănătate şi iubire între oameni.
Înainte de sfintele sărbători ale Naşterii
Domnului, ale Anului Nou şi Bobotezei să
nu uitaţi de cei săraci; să mergeţi la biserică
la sfintele slujbe împreună cu părinţii voştri,
să vă spovediţi la părintele vostru duhovnic
şi apoi să vă împărtăşiţi cu Sfântul Trup şi
Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos.
Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu
sănătate, pace, linişte în suflet şi
înţelepciune!

† PIMEN

Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
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Steaua
de la Betleem

Tu iarãşi ai, om bun de azi,
Crãciun, cu ramuri verzi de brazi.
Colindul Sfânt tu iar îl ai,
Din glasuri coborând din rai.
Azi iarãşi vine Moş Crãciun
Cu obiceiul lui strãbun,
Cu Dalbe flori şi Moş Ajun
Şi zeci colinde de Crãciun.
La Pruncul Mic şi Luminat
t, ii merg la închinat,
Cu to
totii
Tu, om al veacului de'acum,
Opreşte-te pu
t, in din drum,
putin
Cãci vreau şi eu acum sã-ti, spun,
La geam, Colindul de Crãciun.
Sã ştii şi tu cã Dumnezeu,
Fãuritorul tãu şi-al meu,
Dintr-o Fecioarã-I zãmislit,
În iesle, pe pãmânt venit.
Şi azi Se naşte pentru noi,
Noi, fii ai vremurilor noi.
Mereu sã credem cu temei
Noi, oameni din mileniul trei,
Cã Moş Crãciun dac-a venit,
De Dumnezeu ni-i dãruit.
de Radu Gyr
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Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât pe pământ şi S-a întrupat în
linişte şi fără zarvă. Aşa cum picătura de rouă cade peste ţarină, la fel
puterea Celui Preaînalt a umbrit-o pe Preacurata Fecioară şi S-a născut
de la ea Mântuitorul lumii.
Dar lumea n-a observat măreaţa lucrare înfăptuită de Dumnezeu.
Oamenii erau ocupaţi fiecare cu treburile lui, atenţia lor era îndreptată
spre grijile zilnice şi spre zgomotoasele întâmplări ale lumii...
Păstorii îi auziră pe îngeri cântând venirea lui Hristos în trup, acei
sărmani păstori din Betleem, al căror singur izvor de înţelepciune era
cartea deschisă a înţelepciunii lui Dumnezeu arătată în frumuseţea
zidirilor Sale, neatinse de păcătoasa mână omenească.
Cerul le-a vorbit tuturor celor care au cunoscut slava lui Dumnezeu.
Dar numai regii magi, ce căutau să descopere în cer judecăţile lui
Dumnezeu şi erau gata să meargă oriunde pentru a afla Adevărul, au
priceput glasul cerului. Strângându-şi comorile ca să le ducă în dar nounăscutului împărat, ei îşi lăsară tronurile, îşi părăsiră pământul natal şi
plecară neştiind încotro, urmând doar mersului stelei, care le arăta
calea spre împărăţia cea veşnică.
Anevoioasă le-a fost calea, dar raza stelei din Betleem o lumina. Şi
înţelepţii-magi, depăşind toate piedicile, mergeau pe cărările arătate de
cer, lepădându-şi voia lor proprie. Steaua
i-a adus la Ierusalim, unde au auzit
cuvântul scris al lui Dumnezeu, iar apoi la
Betleem, unde au văzut Cuvântul întrupat,
pe Dumnezeu în trup, şi s-au închinat
Soarelui Dreptăţii. El era printre oameni,
dar ei nu L-au cunoscut, căci Se dezvăluia
treptat doar inimilor curate, căutătoare a
dreptăţii lui Dumnezeu, gata să lupte
pentru adevăr, descoperindu-Se şi acelora
care voiau să-şi cureţe inima şi erau gata
să-şi supună propria voie voii cereşti.
Steaua de la Betleem iarăşi străluceşte
nevăzut deasupra lumii, chemând toate
popoarele şi pe fiecare om în parte să-şi
aţintească privirea spre cer, sus să-şi ţină
inima, să cadă la Noul-Născut şi să se
bucure cu bucurie mare, deoarece “cu noi
este Dumnezeu!”
Sf. Ioan Maximovici
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Copil cinstit
…
... vreau sã rãmân
Dorinţa de a avea mai mult pune uneori stăpânire
pe minte şi inimă, dar este mai bine să agoniseşti
frică şi evlavie şi să te îmbogăţeşti cu blândeţe şi
dragoste, nu să aduni bani sau lucruri pieritoare
prin metode şi mijloace necinstite.
Adelina Dumitraş, cl. a VII-a B
Bunătatea, corectitudinea, cinstea se revarsă pe
chipul fiecărui OM. Când un creştin se bucură de
bucuria altuia, acesta are un suflet mare în care
rodesc cinstea şi corectitudinea. Cinstea şi iubirea
în adevăr stau foarte bine una lângă alta.
Claudia Romanescu, cl. a VIII-a A
Ce vei planta azi, vei secera mâine. Dacă plantezi
cinste, vei secera încredere. Părinţii mei sunt
model de cinste şi corectitudine, reprezintă pentru
mine drumul drept fără ascunzişuri.
Miriam Bazic, cl. a VII-a B
Sufletul meu este ca o floare care trebuie îngrijită
ca să fie din ce în ce mai frumoasă. Pentru aceasta
trebuie să fiu cinstită în gândire şi fapte, cu gândul
la Creatorul meu şi să-I fiu alături în Biserică.
Cinstea este atitudinea deschisă, sinceră.
Beatrice Antonievici, cl. a VIII-a A
Deşi sunt mică şi nu le înţeleg pe toate,
mărturisesc credinţa creştină şi nu uit să păstrez
puritatea, cinstea şi curăţia pe care le primesc de
la Sfânta Împărtăşanie.
Eliza Ţurcanu, cl. a V-a A
Trebuie să-I fiu recunoscătoare lui Dumnezeu că
ne-a dat şansa să ne mântuim, ne-a lăsat să
cunoaştem voia Sa. Cu ochii sufletului să
pătrundem tainele cuvântului, să păstrăm
neîntinată cinstea şi omenia.
Daria Aicoboae, cl. a VII-a B
“Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” spune Domnul
despre Sine. Să-L primim, să ne umplem de El, să
ne ferim de tina păcatelor, să păstrăm curat
veşmântul nevinovăţiei sufleteşti şi trupeşti primit
la Sfânta Taină a Botezului.
Tiberiu Marian, cl. a VII-a B
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Elevi ai Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 2, Vatra Dornei, profesor Maria Cormoş

Bogăţia de a fi cinstit
Iubirea de bani pe toate le răstoarnă, le distruge, aşa cum un tiran
pune stăpânire pe o cetate, şi lipseşte sufletele oamenilor de frica de
Dumnezeu. De aceea suntem indiferenţi şi nu ne pasă nici de mântuirea
noastră, nici de mântuirea copiilor noştri.
Scopul nostru este cum să devenim mai bogaţi şi să ne lăsăm averea
altora şi aceştia, la rândul lor, altora şi cei de după ei celor de după ei şi
tot aşa. În felul acesta nu mai suntem stăpânii banilor şi ai moşiilor
noastre, ci tot ce facem este să le lăsăm moştenire mai departe.
Ai dori să-ţi laşi copilul bogat? Învaţă-l să fie cinstit, pentru că
numai aşa îşi va putea păstra averea. Şi, chiar dacă n-o mai sporeşte, n-o
va micşora pe cea dobândită. Dacă însă e viclean şi dacă-i laşi moştenire
bogăţii nemăsurate, atunci fii sigur că nu va şti să le păstreze.
Dimpotrivă, îl vei face să fie mai rău decât cei ajunşi la sărăcia cea mai
neagră. E de preferat sărăcia în locul bogăţiei pentru cei ce nu ştiu să-şi
crească copiii aşa cum trebuie. Aceasta pentru că sărăcia îi ţine aproape
de virtute fără voia lor, în timp ce bogăţia nu-i lasă să fie înţelepţi nici
dacă ar dori-o, ci îi distruge, împingându-i spre rele şi nenorociri
nenumărate.
Sădiţi în sufletele lor bunătatea, smerenia, buna-cuviinţă,
înţelepciunea şi orice altă virtute. Dacă strângem această bogăţie
pentru noi şi pentru copiii noştri, şi în această viaţă ne vom bucura de
strălucire, dar şi în cea viitoare vom auzi vocea fericită cu care Domnul
Iisus Hristos îi recunoaşte ca ai Săi pe toţi cei care L-au mărturisit.
Dacă vrei să te învredniceşti de cele din lume, caută cerul; iar de vrei
să te bucuri şi de cele de aici, dispreţuieşte-le. “Căutaţi împărăţia lui
Dumnezeu, şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33). Caută
spre cer, gândeşte-te la bogăţia de acolo, dispreţuieşte aurul, înţelege că
trebuinţa lui este mică şi nebăgată în seamă.
Să facem, deci, cele ce sunt înăuntrul nostru. Nu este cu putinţă de a
lua cu noi averile şi a pleca de aici, ci cu putinţă este de a pleca cu
milostenia, şi mai drept vorbind, de a o trimite dinainte acolo, ca să ne
pregătească sălaşuri în locaşurile cele veşnice.
Deci iubiţilor să stingem din noi pofta de bani, ca astfel să aprindem
dorinţa de cele de dincolo. Nu pot aceste două iubiri - iubirea de bani şi
iubirea de Dumnezeu - să stăpânească sufletul omului, căci: “sau pe
unul va urî, sau pre altul va iubi, sau de unul se va ţine şi de altul nu va
griji” (Matei 6, 24).
Sfântul Ioan Gură de Aur
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Poruncile dumnezeiesti
,

C\ântarul
BIBLIA

”Să nu
furi!”

Porunca A VIII-a

Această poruncă opreşte luarea
sau însuşirea pe nedrept a bunurilor
străine. Împotriva acestei porunci se
(Vechiul
PORUNCA
păcătuieşte prin: luarea lucrurilor
Testament,
a VIII-a
altuia pe ascuns (furt), sau cu forţa
Ieşirea 20,15)
(tâlhărie), sau prin mijloace viclene,
de pildă prin falsificare de acte,
cumpărare cu bani falşi, vânzarea cu măsuri mincinoase (înşelăciune).
Vânzarea cu adaos foarte mare (specula), luarea de dobândă mare
(cămătărie), oprirea plăţii cuvenite lucrătorilor, luarea de mită,
neîntoarcerea lucrului luat cu împrumut sunt şi ele păcate împotriva
acestei porunci.
În cazul elevilor, copiatul la teste, la examene, şoptitul la lecţie,
copierea temelor de la colegi, de pe internet, toate pentru a primi o notă
nemeritată sau un loc nemeritat la liceu sau la facultate sunt păcate. În
societatea noastră aceste păcate sunt atât de frecvente încât multora li
se pare ceva normal. Dacă nu le faci acestea, înseamnă că nu ştii să te
descurci, eşti considerat “depăşit”, “fraier”; corectitudinea este
considerată o slăbiciune, un defect… Dar lucrurile trebuie privite în
perspectivă, în ansamblu. Nu întâmplător unii au de suferit, aparent
nevinovaţi fiind. Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Orice lucru
dobândit pe nedrept - mai ales când altcineva are de pierdut de pe urma
înşelătoriei noastre - nu va folosi în viaţă, ci mai rău, va aduce necazuri
mai devreme sau mai târziu. De aceea, trebuie să urmăm calea
corectitudinii, cu nădejdea că vom fi răsplătiţi, chiar dacă nu
întotdeauna pe moment. Pentru aceasta este nevoie de nădejde şi de
răbdare.
Furtul este un păcat greu fiindcă loveşte în datoria de a fi drepţi şi a
iubi pe aproapele nostru. Sfântul Apostol Pavel îl numără printre
păcatele care îl lipsesc pe făptuitor de Împărăţia lui Dumnezeu
(I Corinteni 6,10). Datoria creştinului este să-şi câştige cele de
trebuinţă numai prin muncă cinstită şi nicidecum să-şi însuşească pe
nedrept lucrurile străine. Atunci când cade sub ispita acestui păcat,
creştinul trebuie să se spovedească la preotul duhovnic.
Prof. Maria Nicolau, Rădăuţi
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Demult, trăia într-un sat un brutar renumit
pentru pâinea sa. Dar, într-o zi, i se păru că sunt
cam uşoare bucăţile de unt pe care tocmai le
cumpărase de la un ţăran, şi le aşeză pe cântar. Când
colo, ce să vezi?! În loc de 1 kg, cât trebuia să aibă o bucată,
fiecare cântărea doar 800 grame. Supărat foc, omul s-a dus degrabă
la judecătorie, spunând că ţăranul înşeală lumea şi cerând,
bineînţeles, pedepsirea acestuia.
N-au trecut nici două ceasuri şi ţăranul a fost adus în faţa
judecătorului, care l-a ameninţat:
- Dacă este adevărat ce spune brutarul şi îi înşeli pe oameni la
cântar, te bag imediat la închisoare.
- Să-mi fie iertat, zise ţăranul, dar sunt nevinovat.
- Cum îndrăzneşti să minţi? sări brutarul. Chiar astăzi am
cumpărat aceste bucăţi de unt de la tine. Domnule judecător, trebuie
să-l închideţi pe acest şarlatan care a încercat să mă păcălească!
- Aşa este, omule?! spuse atunci judecătorul. Este untul acesta al
tău?
- Al meu este, însă, vedeţi dumneavoastră, eu nu am prea mulţi
bani. Mi-am cumpărat un cântar, dar nu am mai avut bani şi pentru
greutăţi, aşa că pun unt pe un braţ al cântarului, iar pe celălalt pun o
pâine de-a brutarului, care, zice el, are 1 kg. Acum, dacă pâinea
brutarului n-a avut 1 kg, eu ce vină am?
Auzind una ca asta, judecătorul a cântărit imediat o pâine şi, întradevăr, aceasta nu avea decât 800 grame. În locul ţăranului, la
închisoare a ajuns adevăratul vinovat, brutarul, care nu doar că
înşela oamenii, dar mai dorea şi să fie aspru pedepsit cel care ar fi
făcut exact ca el.
Cel ce vrea să înşele, singur se înşeală. Chiar dacă nu vede nici un
om greşeala sa, Dumnezeu îi vede păcatul; iar atunci când îl mai
descoperă şi oamenii, ruşinea este cu atât mai mare.

Cu nimic nu-L mânii pe Dumnezeu atât de mult,
ca atunci când nedreptăţeşti pe cineva.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
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Icoană pictată de Oana-Theodora Ştefan, clasa a VII-a, Rădăuţi

Sfântul Spiridon
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al Trimitundei
Facatorul de Minuni
Locul naşterii sale şi locul
unde acest sfânt a slujit
biserica şi pe Dumnezeu a fost
insula Cipru. Sfântul Spiridon
s-a născut într-o familie de
oameni simpli, lucrători ai
pământului, şi tot astfel, în
simplitate şi smerenie, a vieţuit
şi el până la sfârşitul vieţii sale
pământeşti. Atât în copilărie, cât şi la maturitate, fiind soţ şi tată de
copii, s-a străduit să fie cât mai plăcut lui Dumnezeu. A fost păstor de
oi plin de virtuţi alese, foarte ospitalier cu săracii şi cu străinii: spăla
picioarele acestora şi împărţea cu ei tot ce avea. După moartea soţiei
sale practica virtuţile cu un zel şi mai mare.
Virtuţile şi faptele sale deosebite, sfinţenia vieţii sale au făcut ca
multe daruri şi mai mari să-i fie dăruite de sus, printre care şi darul
facerii de minuni. Datorită acestor daruri şi virtuţi, din păstor de oi a
ajuns păstor de oameni, fiind ales episcop al cetăţii Trimitundei, o
cetate vestită a Ciprului din imperiul Sfântului Împărat Constantin
şi a fiului său, Constantie. Dar nici după ce a fost sfinţit episcop nu
şi-a schimbat felul cel simplu al vieţuirii, ci îşi creştea animalele ca
şi mai înainte şi îşi lucra singur pământul. Din roadele ostenelilor
sale, sfântul oprea prea puţin pentru sine, iar cea mai mare
parte o împărţea săracilor.
Sfântul Spiridon a săvârşit minuni mari prin
puterea lui Dumnezeu: a adus ploaie în vreme de

secetă, a oprit curgerea apelor, a înviat mai mulţi
morţi, l-a tămăduit pe împăratul Constantie de o boală
cumplită, a vestit de mai înainte cele ce aveau să fie, a citit
tainele din inimile oamenilor, i-a adus pe mulţi la credinţa cea
adevărată - ortodoxă.
Poate mai mare decât toate e minunea făcută la Sinodul I
Ecumenic de la Niceea, anul 325, când el, episcopul neînvăţat, prin
simplitatea şi limpezimea cu care a înfăţişat învăţătura de credinţă,
a arătat în chip minunat cum poate fi înţeleasă Taina Sfintei Treimi
celei de o fiinţă. Astfel, voind să-l încredinţeze pe ereticul Arie că
Dumnezeu este Unul în fiinţă şi întreit în persoane şi că Fiul lui
Dumnezeu nu este o simplă făptură, cum mărturisea acel eretic, a
luat o cărămidă în mâna stângă şi a zis: „în numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh”. Şi imediat ce a strâns cărămida în mână, o mare
minune s-a făcut: focul s-a ridicat în aer, apa s-a vărsat pe pământ,
iar lutul a rămas în mâna lui. Cei ce au văzut minunea s-au
înspăimântat, dar cel mai înfricoşat a fost Arie, filosoful, care tăcea
muţit de minune.
Sfântul Spiridon L-a slăvit pe Dumnezeu prin multe şi mari
minuni, fiind de folos nu doar celor ce veneau la dânsul după ajutor,
ci şi întregii Biserici.
S-a săvârşit întru Domnul în anul 348, iar trupul neputrezit, plin
de mireasmă şi făcător de minuni odihneşte în Insula Corfu, în
Biserica Sfinţilor Apostoli. Până în zilele noastre, sfântului i se
schimbă încălţămintea şi este pus în picioare înaintea credincioşilor
în ziua lui de prăznuire. Încălţămintea este schimbată deoarece
Sfântul Spiridon călătoreşte foarte mult cu credincioşii, ocrotindu-i,
fiind cunoscut şi ca ”sfântul călător”. Sfântul Spiridon este cunoscut
şi ca mare vindecător al celor ce se roagă cu credinţă, multe spitale
având numele sfântului. Toţi credincioşii care-i cer ajutorul
mărturisesc purtarea lui de grijă.
Părticele ale moaştelor sale se găsesc şi la noi, în Biserica
Spitalului Judeţean Suceava (curtea spitalului vechi).
În calendarul ortodox, Sfântul Spiridon al Trimitundei este
sărbătorit pe 12 decembrie, slăvindu-L încă şi astăzi pe
Dumnezeu prin mulţimea minunilor.
prof. Irina Curalariu, Suceava
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Sfaturile parintelui duhovnic

Întrebările lui Cristian
De multă vreme, Cristian îşi dorea
să înveţe mai multe colinde. Anul
acesta s-a bucurat când părintele a
propus ca în cadrul programului de
cateheză să îi înveţe pe copii colinde
noi. Încă de la începutul Postului
Crăciunului, Cristian şi-a scris în
caietul său textele cântecelor despre
Naşterea Domnului şi a venit la
fiecare oră de cateheză, pentru a
învăţa melodiile. Se apropia
Crăciunul şi copilul era mulţumit.
Abia aştepta să meargă cu colinda.
Erau însă lucruri pe care nu le
înţelegea. Părintele avea însă un
obicei: la sfârşitul fiecărei întâlniri îi
întreba pe copii:
- Aveţi întrebări?
Astăzi, Cristian şi-a făcut curaj şi a
spus:
- Da, părinte, eu aş avea!
- Spune, Cristian.
- De ce a trebuit ca Dumnezeu “Să
se nască, Şi să crească, Să ne
12

mântuiască”? Dacă El e Dumnezeu,
nu a putut să ne mântuiască de acolo
de sus...?
- Bună întrebare, Cristian. Trebuie
să ştii că Dumnezeu a venit pe
pământ din respect pentru noi.
- Cum adică?
- Dumnezeu este Creatorul a tot ce
există şi are putere pentru a schimba
firea lucrurilor. El are putere pentru
orice, inclusiv să trimită pe cineva în
Rai sau în iad. Dar Dumnezeu nu se
foloseşte de această putere.
- De ce?!
- Pentru că Dumnezeu ne iubeşte
cu adevărat. Şi dacă ne iubeşte, ne
respectă. Şi dacă ne respectă, nu ne
forţează.
- Adică, dacă ar fi fost să ne
mântuiască prin puterea Sa, de acolo
de sus, ne-ar fi forţat?
- Da, pentru că nu ar fi fost decizia
noastră. Pentru că nu am fi avut
posibilitatea de a alege. Dumnezeu

ne-a dăruit nouă libertatea de a
decide şi nu vrea să o încalce.
- Dar ... din această libertate ... nu
vine şi păcatul?
- Ba da. Şi tocmai de aceea a fost
nevoie ca Dumnezeu să vină pe
pământ şi să se arate oamenilor ca
Iisus Hristos Mântuitorul. El nu ne
forţează, dar vrea ca noi să ne
întoarcem în Rai. De aceea a venit, ca
să ne înveţe, de la egal la egal, cum să
ne întoarcem în Rai.
- Dar, Dumnezeu nu e egal cu noi!!
- Ai dreptate, dar atunci când s-a
născut din Fecioara Maria, a devenit
om adevărat, şi astfel, s-a coborât la
nivelul nostru.
- Dacă a devenit om adevărat, i-a
fost greu şi Lui ...
- Aşa este.
- Şi de ce a trebuit să fie răstignit?
- Atunci s-a văzut cât de mare e
iubirea lui Dumnezeu pentru noi.

Răstignirea şi Învierea Lui au
devenit cele mai importante
argumente oferite nouă, pentru ca
noi să luăm în serios sfaturile Sale.
- Adică Dumnezeu a venit pe
pământ, a luat trup de om, S-a
chinuit aici, a fost răstignit şi apoi a
înviat, pentru ca eu să fiu convins să
ascult sfaturile Lui?
- Da... şi să aplici aceste sfaturi.
- El nu mă obligă, ci mă învaţă ...
- Te învaţă cum să recâştigi Raiul.
- Părinte duhovnic, dar foarte
mult ne iubeşte Dumnezeu!
- Da, Cristian, Dumnezeu ne
iubeşte mult mai mult decât putem
noi gândi dragostea Lui.
- Ce bucurie că Mântuitorul S-a
născut pe pământ. Vă mulţumesc,
părinte duhovnic, pentru că m-aţi
ajutat să înţeleg.
- Să-ţi fie de folos, Cristian.
Părintele Gabriel Herea, Pătrăuţi

Sfânta Scripturã despre ...
...iubirea lui Dumnezeu
Să aflăm ce spun despre iubirea lui Dumnezeu Sfinţii Evanghelişti
Matei şi Ioan. Va trebui să rezolvaţi corect perechile de exerciţii de mai
jos şi să aflaţi trimiterile pentru două versete din Noul Testament. În
fiecare pereche de exerciţii, 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
1 martie 2012, vor primi câte o surpriză!
Sfânta Evanghelie
după Matei

34 - 2 x (13 + 4) + 1 =
9 : 3 + 2 x (3 + 6) =

Sfânta Evanghelie
după Ioan

17 + 3 x (7 - 5) - 20 =
30 : 5 + 2 x (9 - 4) =
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Dar din dar...
„Nu uita când eşti voios, române să fii bun”,
spune un fragment din frumoasele noastre colinde.
Voioşia este starea firească a sufletului curat, adăpat din
izvorul marilor bucurii.
„Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine” i-a
spus Arhanghelul Gavriil Fecioarei Maria, când i-a vestit că Îl va
naşte pe Mântuitorul (Luca 1,28). Bucurie mare le-a vestit îngerul
păstorilor când s-a născut Mântuitorul lumii în Betleemul Iudeii
(Luca 2,10-11). Bucurie nesfârşită revarsă în sufletele noastre
dragostea lui Dumnezeu care ne-a oferit darul mântuirii prin
venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos.
Crăciunul este sărbătoarea bucuriei. El este darul făcut de
Dumnezeu lumii întregi, dar care ne cheamă să răspundem şi noi
cu darul iubirii noastre faţă de lumea întreagă. Toţi suntem fraţi şi
nimeni nu trebuie să se simtă trist sau singur de Crăciun.
Colindele trebuie să răsune peste tot, vestind tuturor marea
bucurie.
Ca şi îngerii lui Dumnezeu sunt copiii cuminţi şi credincioşi
care colindă casele creştinilor. De două mii de ani, prin cântec şi
cuvinte simple, colindele transmit emoţia sfântă a marii
sărbători. Ele ne îndeamnă la credinţă, iertare şi împăcare, la
bunătate, iar bunătatea se manifestă în mod specific de Crăciun
prin daruri. Crăciunul este ca un izvor al tuturor darurilor care se
poate revărsa în fiecare zi din an.
Darul oferit şi primit este semnul iubirii oferite şi primite. Din
credinţă şi iubire faţă de Dumnezeu, magii au alergat mări şi ţări
pentru a-I aduce daruri Mântuitorului. Astăzi Mântuitorul ne
aşteaptă sub chipul semenului nostru. Astfel, darul oferit
semenilor este un dar oferit lui Dumnezeu, căci El vede fapta
noastră şi o răsplăteşte.
Fiecare dintre noi putem să facem daruri, căci darurile
noastre pot fi: un ajutor material, o vorbă bună, un zâmbet cald, o
strângere de mână, o rugăciune...
Cel care are inimă de frate îl caută pe aproapele său, mai ales
pe cel orfan, pe cel întristat, pe cel flămând şi-i împlineşte lipsa
oferindu-i din darurile pe care el însuşi le are de la Dumnezeu.
„Dar din dar se face rai” spune un proverb, iar Biserica ne
învaţă că bucuria raiului se gustă încă din această viaţă prin fapta
cea bună făcută dintr-o credinţă dreaptă şi iubitoare.
Profesor Irina Buta, Suceava
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Portocala prieteniei
Şi eu! Sper să
vină părintele cu copiii
din parohia lui să ne
colinde...
Abia aştept
să vină Ajunul
Crăciunului...
...şi să ne aducă
daruri ca şi anul trecut.
Numai de am reuşi să
fim cuminţi, altfel nu
primim nimic!
Aşa vorbeau Mihăiţă şi Ionică
întorcându-se de la şcoală la
casa de copii...

De nu ar
face Mihăiţă iarăşi o
boacănă până de
Crăciun...

Of! Dacă aş fi
fost mai atent nu
s-ar fi întâmplat
aşa ceva...
Hai să ne
bulgărim!!!

Mihăiţă aruncă
un bulgăre spre
alt băiat, dar
bulgărele ajunge
din greşeală în
capul unei
doamne.

Îmi pare rău că
trebuie să te pedepsesc
tocmai de Crăciun, Mihăiţă.
Ar fi trebuit să-i ceri iertare
doamnei, în loc să fugi
fără un cuvânt.
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Să fiţi
binecuvântaţi!
Mă bucur să vă
revăd...!

În seara de Moş Ajun,
Toţi copiii se adun,
Şi ascultă cu folos
Ce se spune de
Hristos...

De-aş fi cerut iertare
doamnei...!? Aş vrea să
dau timpul înapoi, dar
nu se poate...

Ce-am
putea face să-i
schimbăm supărarea
în bucurie...?

...ca să se
bucure şi el de
Crăciun!

Sărut-mâna,
părinte!

Mai întâi să
colindăm şi apoi
veţi primi darurile
pregătite de prietenii
voştri!
Nimeni!
E o portocală
specială de
Crăciun... de la
prietenii tăi.

O portocală
cadou?! Dar de unde?
Cine a renunţat
la portocala lui?

Mihăiţă, tu
fiind pedepsit nu
vei primi portocala,
ci doar căciula şi
mănuşile.

Legată cu
panglică...?!

Toţi am primit
câte o portocală,
numai Mihăiţă nu
a primit...
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CONCURS DE FOTOGRAFII
Copiii care vor trimite pe adresa redacţiei fotografii
proprii ilustrând tradiţii de Crăciun, vor primi câte
o surpriză. Cele mai frumoase fotografii vor fi
publicate în revistă.

Grafică: Mirela Ioan, Suceava

Câte o felie de
portocală de la fiecare
din prietenii mei.
Ce surpriză!
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Mari duhovnici

Scoala
rugaciunii
,

Rugaciunea pentru duhovnic
Dacă în viaţa trupească părinţii sunt cei care îi nasc pe fii, în viaţa
duhovnicească fiii îşi aleg părinţii. După ce ne încredinţăm unui duhovnic
trebuie să ne supunem acestuia, ascultându-l fără cârteală. Părintele Rafail
Noica sfătuieşte pe credincioşi să meargă la duhovnic ca la scaunul de
judecată şi să primească cuvântul părintelui duhovnic ca de la Hristos. Dacă
aştepţi un răspuns sau un sfat de la duhovnic trebuie să te rogi zicând:
„Doamne, pune în mintea şi în gura duhovnicului meu răspunsul care îmi este
de folos”. Dacă nu te rogi, primeşti un răspuns mai mult omenesc. Răspunsul
obiectiv, divin şi folositor vine doar datorită stării sufleteşti a ucenicului.
Sfinţii părinţi evidenţiază importanţa rugăciunii înainte de Taina
Spovedaniei. Rugăciunea trebuie făcută atât de duhovnic, cât şi de fiul
duhovnicesc, ambii cerând să primească voia lui Dumnezeu. Sfatul dat
ucenicului trebuie căutat în rugăciune: în rugăciune să se nască, în rugăciune
să fie dat, în rugăciune să fie primit de ucenic. Sfinţii Părinţi ne învaţă că
înaintea scaunului de judecată al Mântuitorului ne vom înfăţişa împreună cu
duhovnicul. Cuviosul Paisie Aghioritul spune că „la spovedanie este judecat de
Dumnezeu şi cel ce se spovedeşte şi duhovnicul, unul pentru cele pe care le
spovedeşte, iar celălalt pentru cele pe care le hotărăşte”.
Ştim că preoţii trebuie să ţină secretul spovedaniei, dar nu numai ca să
încurajeze ucenicii să aibă încredere, ci pentru un motiv mult mai însemnat: în
taina spovedaniei nu poate pătrunde diavolul. Dar nu numai preotul trebuie să
păstreze taina spovedaniei, ci şi ucenicul. Duhovnicul trebuie să aibă libertatea
de a da sfaturi în legătură cu o anumită problemă, ştiind ce anume îl va mântui
pe fiecare ucenic, fără ca ucenicii să se tulbure că nu au
primit acelaşi sfat. Pe de altă parte, dacă ucenicul dezvăluie
poveţele pe care le primeşte la spovedanie, vrăjmaşul află
care este punctul slab şi ştie unde să atace.

***

O persoană a primit vreme îndelungată
sfaturi de la duhovnic şi le împlinea cu
bucurie. La un moment dat, duhovnicul
a întrebat dacă se simte altfel de când
se spovedeşte, iar persoana a răspuns:
„Înainte de a ajunge la sfinţia voastră
am fost un păcătos care alerga după
păcate, acum sunt un păcătos care
fuge de păcate”.
18

Părintele
Paisie Olaru
Da -le, Doamne,
un coltisor
de rai !
, ,
Îndreptarea şi sporirea noastră pe calea mântuirii începe cu deasa spovedanie
şi se continuă prin post şi rugăciune cu lacrimi, prin părăsirea păcatelor,
milostenie, împăcarea cu toţi şi smerenie.
Conştiinţa este îngerul lui Dumnezeu care păzeşte pe om. Când ea te mustră,
înseamnă că Dumnezeu te ceartă şi trebuie să te bucuri că nu te lasă
uitării...Deci, să avem nădejde si curaj, să nu mai greşim, să facem milostenie,
să ne rugăm după putere şi ne mântuim cu darul lui Dumnezeu.
Cel mai greu păcat care stăpâneşte în lume astăzi este necredinţa în
Dumnezeu, că de aici se nasc toate păcatele pe pământ. Dacă omul nu crede şi
nu se teme de Dumnezeu, nu mai are nici un sprijin, nici o nădejde, nici o
bucurie, nici un scop pe pământ şi cade în toate relele şi în prăpastia
deznădejdii, de care să ne izbăvească Hristos şi Maica Domnului.
Să trăiţi în dragoste desăvârşită unii cu alţii, să vă rugaţi mereu, să iubiţi
biserica şi citirea cărţilor sfinte, să ascultaţi de duhovnicii voştri, să faceţi
multă milostenie, că aceea poate mult la Dumnezeu şi să fiţi smeriţi şi blânzi. Cu
un cuvânt, să facem cu toţii fapte vrednice de rai şi să nu uităm de moarte
niciodată. De vom face aşa, sigur ne mântuim!
Rugaţi-vă mereu! Rugaţi-vă din inimă! Rugaţi-vă cât mai mult lui Dumnezeu!
Aceasta este toata speranţa mântuirii noastre. Că din rugăciune izvorăsc toate
faptele bune.
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Mãnãstirea Sfântul Ioan cel Nou
Aşezată la poalele colinei de unde vechea Cetate de Scaun a Sucevei străjuieşte
oraşul Suceava, Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, liant între istorie şi prezent, este
un aşezământ monahal de mare importanţă istorică, culturală şi duhovnicească.
Biserica mănăstirii, având hramul ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de biruinţă”, a fost începută în 1514 de către Bogdan al III-lea cel Orb
(1505-1517), fiul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, şi terminată în anul 1522 de
Ştefăniţă Vodă (1517-1527), fiul lui Bogdan al III-lea.
Arhitectura bisericii respectă cu mici deosebiri forma şi stilul bisericii ctitorită
de Ştefan cel Mare la Mănăstirea Neamţ. Biserica are pridvor, pronaos, naos şi altar.
Înainte de a intra in biserica voievodală, se trece printr-un pridvoraş construit prin
osârdia mitropolitului Veniamin Costachi în anul 1837.
Biserica a fost pictată în stil bizantin, în interior şi exterior, în anul 1534, în
timpul domniei Voievodului Petru Rareş. Din fresca exterioară se mai păstrează în
partea de sud scenele: Acatistul Maicii Domnului, Parabola Fiului Risipitor (4
scene), urme din Arborele lui Iesei. În Altar sunt reprezentate scene precum: Maica
Domnului, Învierea lui Lazăr, cele două scene din Împărtăşirea Sfinţilor Apostoli,
şaisprezece Sfinţi Ierarhi. În turlă impresionează scena Liturghia Cerească cu
cortegiile de Îngeri, Profeţi şi Apostoli şi scena Pantocrator. În pronaos şi pridvor
sunt pictate scene cu sfinţii din calendarul bisericesc.
Între anii 2001-2008, s-a realizat restaurarea picturii interioare originale,
îndepărtându-se stratul gros de fum şi praf ce o făcea aproape invizibilă,
20

dezvăluind scene de o frumuseţe artistică
deosebită, ce înnobilează sufletele credincioşilor.
Turnul clopotniţă de la intrarea mănăstirii a
fost construit în anul 1589 de Voievodul Petru
Şchiopul. Paraclisul (ce adăposteşte în prezent
pangarul) este construit de Mitropolitul
Anastasie Crimca între anii 1626 -1629.
Până în a doua jumătate a veacului al XVIIlea, la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou a fost reşedinţa
mitropoliţilor Moldovei. Ca la orice centru
mitropolitan sau arhiepiscopal, la Suceava a
funcţionat o şcoală teologică, au existat caligrafi
iscusiţi, gravori în lemn şi metal, dascăli de limbă Racla cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou
română, greacă şi slavă.
O dată cu reînfiinţarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor (1991),
Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou devine Catedrala Arhiepiscopiei.
În biserica mănăstirii se păstrează moaştele Sfântului Ioan cel Nou, martirizat
în jurul anului 1332 în Cetatea Albă, din apropierea Mării Negre. Sfintele moaşte
au fost aduse la Suceava în 1402 (sau 1415 după alte surse istorice) de către
domnitorul Alexandru cel Bun şi aşezate în Biserica Mirăuţi din apropiere, pe
atunci Catedrala Mitropolitană a Cetăţii de Scaun a Sucevei. În anul 1589, în
timpul Voievodului Petru Şchiopul, sfintele moaşte au fost mutate în Catedrala
Mitropolitană Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - construită între timp - deci în
biserica actualei Mănăstiri Sf. Ioan cel Nou. Ca vas al sfinţeniei, sfânt cu moaşte
întregi (dintre puţinele din ţară), Sfântul Mucenic Ioan cel Nou - “ocrotitor a toată
ţara Moldovei” - revarsă şi astăzi multe binefaceri pentru credincioşii ce vin cu
evlavie la sfintele sale moaşte, în special la 24 iunie (Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul), zi ce prăznuieşte mutarea moaştelor în actuala mănăstire.
Participarea noastră la Sfintele slujbe şi pregătirea noastră pentru mântuire,
nu sunt altceva decât chemarea spre sfinţenie la care ne aşteaptă Dumnezeu:
“Sfinţiţi-vă pe voi înşivă şi veţi fi sfinţi,
că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt.”
(Biblia - Leviticul 20,7)

Pictură din turla bisericii, după restaurare
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Hrana pentru trup ...

nucile
˜ conţin proteine, lipide, glucide şi celuloză; sunt bogate
în minerale ca sodiu, potasiu, calciu, magneziu, clor, fosfor,
sulf, fier, cupru, zinc şi iod; conţin vitaminele C, B1, B2, B5,
vitamina PP şi caroten;
˜ datorită conţinutului bogat în magneziu, nucile au efect protector asupra
inimii şi circulaţiei limfatice;
˜ cura cu nuci este indicată în tulburările de stomac şi intestine: ulcere,
diaree, constipaţie, viermi intestinali;
˜ datorită conţinutului bogat în cupru, nucile sînt indicate în dieta
persoanelor cu anemie, slăbiciune generală şi extenuare, a persoanelor cu
reumatism şi artroze, în stări precanceroase şi tuberculoză;
˜ conţinutul bogat în zinc le recomandă ca tratament adjuvant în astenie,
întârzieri de creştere, tulburări ale sistemului nervos, afecţiuni ale pielii;
˜ miezul de nucă se foloseşte fărâmiţat
(mestecat) bine şi nu trebuie asociat
cu carnea, făinoasele, amidonul,
produse de patiserie şi dulciuri, altfel
stomacul nu reuşeşte să-l digere;
doza recomandată este de 4-7 nuci pe
zi;
˜ Frunzele de nuc conţin mult
magneziu şi au o acţiune
puternic antibacteriană şi
tonifiantă.

... si, suflet

Puterea cuvintelor
Sfântul Apostol Iacov spune cã limba “mic mãdular este, dar cu mari lucruri
se fãleºte! Iatã puþin foc ºi cât codru aprinde!” ºi “Cu ea binecuvântãm pe
Dumnezeu ºi Tatãl, ºi cu ea blestemãm pe oameni, care sunt fãcuþi dupã
asemãnarea lui Dumnezeu. Din aceeaºi gurã ies binecuvântarea ºi blestemul. Nu
trebuie, fraþii mei, sã fie acestea aºa.” (Iacov 3,5,9-10)
Cuvintele noastre au o putere foarte mare, putând construi sau dãrâma.
Cuvintele pot avea un rol pozitiv asupra altor oameni atunci când le folosim în scop
bun. Sã ne gândim cât de mult bine pot face cuvintele noastre atunci când aducem
mângâiere celor necãjiþi, încurajare celor deznãdãjduiþi, alinare celor în suferinþã.
Uneori cuvintele noastre sunt folosite într-un mod distructiv, atunci când
arãtãm punctele slabe, criticãm sau ne plângem de cei care nu sunt prezenþi. Cu toate
acestea, mulþi oameni fac glume rãutãcioase, arãtând constant greºelile celorlalþi,
chiar dacã într-un mod glumeþ. Tinerii de astãzi, în loc sã se întreacã în a se stima
unii pe alþii, adesea imitã personaje din seriale populare de televiziune ºi se întrec în
remarci usturãtoare care ridiculizeazã alte persoane. O vorbã înþeleaptã spune: “cine
râde de altul, râde de sine, iar cine respectã pe altul, se respectã pe sine”.
De câte ori nu am spus cuvinte dure ºi apoi ne-a pãrut rãu? Uneori am prefera
sã primim o palmã decât sã ni se spunã un anumit cuvânt, care este mai dureros. De
multe ori justificãm cã am fost nervoºi ºi nu am vrut sã se întâmple aºa, însã de ce sã
rãnim sufletul cuiva cu niºte cuvinte dure, când ne-am putea strãdui sã ne abþinem.
Oare cum am reacþiona dacã am spune cuiva niºte vorbe urâte, iar acea
persoanã ar pãþi ceva ºi nu am mai avea timp sã ne cerem iertare? Poate ar trebui sã
ne gândim mai des la faptul cã orice cuvânt rostit zboarã ºi nu-l mai putem întoarce
din drum. De aceea ar trebui ca fiecare vorbã rostitã sã fie frumoasã, ca ºi când ar fi
ultima datã când vorbim cu acea persoanã. Vorbele urâte ne urâþesc ºi pe noi, aºa cã
cel mai bine ar fi sã învãþãm sã fim frumoºi.

Cautând Întelepciunea
...
,
Cartea “Suflet de crin” este editată de Mănăstirea
Diaconeşti, autor fiind monahia Parascheva
Avădanei.
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“Suflet de crin” este cântecul duios al copilăriei
nevinovate: îngerii aduc daruri cereşti pruncilor
adormiţi; mame evlavioase îşi suie copiii pe poteci
de munte, dăscălindu-i cum să se poarte în biserică;
un băieţel cu suflet viteaz primeşte moarte
martirică pentru învierea neamului său...

Iată câteva fragmente din carte:
“Crinii închipuie curăţia sufletească.
Aceasta este podoaba cea mai de preţ a
omului. Nimic nu este mai scump pe lume
decât un suflet curat.”
“Crinul e, copilul meu,
Chipul sufletului tău:
Alb, curat, privind mereu
Numai sus, la Dumnezeu!”
25

Din carti, vechi adunate ...
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... la copii iarasi, date

Bradul de Crãciun

Cadoul cel mult dorit

Era Crăciunul şi părinţii au făcut împreună cu copiii un brad
frumos. Era înalt, coborât din munte şi avea atârnate de crengi tot
felul de podoabe scumpe. Ca să-i dea o strălucire mai mare, au
presărat pe el fire aurite şi l-au împodobit cu beteală.
Câteva zile bradul a fost în mare cinste şi toţi stăteau în jurul lui,
având pentru el numai cuvinte de laudă.
Dar iată că a trecut Crăciunul şi bradul a început să se usuce.
Cu cât se usca şi-i cădeau acele, cu atât se urâţea deşi avea
pe el toate acele podoabe. Atunci unul din copii îl întrebă
pe tatăl său:
- De ce se usucă bradul, tată?
Şi tatăl i-a răspuns:
- Pentru că nu mai are rădăcini, copilul meu!
Copilul spuse cu mâhnire:
- Tare-i urât acum!
Apoi bradul a fost despodobit şi aruncat la
groapa de gunoi.
Aşa se întâmplă şi cu oamenii care nu mai au
legătura cu Dumnezeu. Oricâte podoabe vor fi
având ei - bani, funcţii, măriri - ei se usucă şi
sunt aruncaţi “afară” dacă nu mai au această
“rădăcină”. Şi, dimpotrivă, de vom păstra
necontenit această legătură cu Dumnezeu,
verzi şi vii vom fi necontenit, purtând
roadă pentru noi şi pentru alţii.

Era într-o zi aproape de Crăciun. Făceam o plimbare scurtă şi
mi-am zis să trec şi pe la prietena mea, Andreea. Întotdeauna avea
ceva dulce pe care îl împărţea cu cei care-i treceau pragul casei, iar
bunica ei avea pentru toţi copiii turtă dulce cu scorţişoară.
Tocmai îi sosise un pachet prin poştă şi m-am gândit imediat că
trebuie să fie cadoul de Crăciun. Mă aşteptam să fie bucuroasă şi
emoţionată că părinţii ei i-au trimis tot ce şi-a dorit. De aceea m-am
mirat foarte mult când am văzut că s-a întristat deodată iar picături de
lacrimi stăteau gata-gata să-i cadă printre gene.
- De ce te-ai întristat? Nu-ţi plac darurile primite? am întrebat.
- Ba da, am primit tot ce şi-ar putea dori un copil, numai că eu...,
şi a izbucnit în lacrimi.
- Andreea, hai, linişteşte-te...
După un timp, când a simţit că poate vorbi, iar lacrimile şi
suspinurile s-au mai potolit, mi-a povestit că părinţii ei sunt plecaţi de
multă vreme în străinătate şi nu reuşesc decât să dea din când în când
câte un telefon. Ultima dată când au vorbit i-au promis că vor veni de
Crăciun. Dar, în loc să vină acasă, i-au trimis un pachet cu tot ce şi-ar
dori un copil: dulciuri, jucării, hăinuţe...
- Doar că eu mi-am dorit să vină acasă. Nu i-am văzut de un an...!
Am mai stat cu ea până a venit bunica ei şi am plecat
spre casă. Eram bucuroasă că-i am pe părinţi alături
de mine şi mă gândeam la Andreea.
Avea dreptate: cele mai frumoase şi scumpe
daruri nu sunt de valoare şi nu aduc bucurie, dacă nu
sunt însoţite de iubire.
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Jocuri pentru minte...

Locuri de
pelerinaj

... si, inima
Completaţi localităţile de la 1 la 8, ajutându-vă de
versetele indicate şi veţi descoperi pe coloana A-B
ţinutul unde Mântuitorul a săvârşit primele minuni.

Ajută-l pe
copil să
ajungă la
cadourile
aduse de
Moş Crăciun.

A
2

u Localitate unde a predicat Mântuitorul (Matei 15,39)
v Unde Maica Domnului a primit vestea Naşterii (Luca 1,26)

3

w Localitatea unde s-a născut Iisus Hristos (Matei 2,1)

4

x Localitate unde Iisus a vindecat un orb (Luca 18,35)

1

5

y Localitate unde avea să pătimească Iisus (Matei 16,21)
6

z Localitatea lui Corneliu sutaşul (Faptele Apostolilor 10,1)
7

{ Loc unde Iisus a vindecat fiul slujbaşului (Ioan 4,46)

8

| Satul Mariei şi al Martei (Ioan 11,1)
B

Parc-ar fi nişte petale,
Ori steluţe ce dansează
Norii le presară iarna
Şi pe gene ţi le-aşează.
Fulgii de zăpadă

Cine-i meşter iscusit
Şi cu iarna a venit
Şi-n fiecare dimineaţă
Îmi pictează flori de gheaţă?
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Găsiţi în
sacul
Moşului
cadourile
favorite?

B
A
D

Gerul

Când coboară de la munte,
Găseşte cele 12 diferenţe dintre cele două desene de mai jos.
Capătă veşmânt de gală,
Cu o mândră stea în frunte
Şi podoabe de beteală.

Mama Mariei are 4 copii.
Primul copil se numeşte Matei.
Al doilea copil se numeşte Luca.
Al treilea copil se numeşte Ioan.
Care este numele celui de
al patrulea copil?

Ai primit cadou trei cutii cu fructe.
Pe una scrie Mere
Mere,, pe alta Portocale
Portocale,,
iar pe a treia scrie Mere şi Portocale
Portocale..
Ştii sigur că fiecare cutie este
etichetată incorect. Cum poţi eticheta
corect cutiile dacă poţi extrage doar
un singur fruct
dintr-o singură cutie
pe care o alegi tu?

Bradul de Crăciun

E un moş,
Cu nasul roş’.
Iarna lasă jucării
La cei mai cuminţi copii.
Moş Crăciun

Cântece de veste
Despre Sfânta iesle,
În Ajun cântate,
Mai pe înserate,
De copii cuminţi,
Către buni părinţi.
Colindele
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Premiere - edi]ia decembrie 2011
CONCURS DE ICOANE
Sfânta Cuvioasã Parascheva

Concurs de eseuri, poezii

Premiul II

Cinstea - bogăţia sufletului

Premiul I

Premiul III

Tema concursului

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

Clasele I-IV

Concurs de icoane
Tema concursului

Învierea Domnului
Alexandru Vamanu
Fântâna Mare

Bianca Scutaru
Fălticeni

Raluca Vatavu
Fălticeni

Cele mai frumoase icoane vor fi premiate
cu icoane sfinţite, oferite de
Mănăstirea “Sf. Ioan cel Nou”.

Clasele V-VIII

Menţiuni: Ionuţ Zaharia, Baia; Sebastian Lazurcă, Calafindeşti; Florentina Schipor, Putna;
Maria-Magdalena Marian, Baia; Iulian Cornea, Fălticeni
Premiul I
Premiul II
Premiul III

Pot participa la concurs elevii claselor I-VIII. Materialele vor fi trimise până la
15 februarie 2012 prin poştă sau e-mail (doar la eseuri) la adresa de mai jos.
Vă rugăm să specificaţi numele, adresa, telefonul, clasa şi şcoala.

Marta Alexandrescu
Vultureşti

Oana-Theodora Ştefan
Rădăuţi

Iustina Diacon
Botoşeniţa Mare

Menţiuni: Eliza Curcă, Boroaia; Alexandra Maftei, Suceava; Iuliana Niga, Vatra Moldoviţei;
Lavinia Irimia, Suceava; Ana-Maria Nacu, Drăgoieşti

CONCURS DE ESEURI, POEZII
Om cuminte şi cu minte
Premiul I: Andreia Macovei, Fălticeni
Premiul II: Alexandra Verdeş, Cornu Luncii Premiul III: Sebastian Chirilă, Adâncata
Menţiuni: Radu Adelin Prelipcean, Putna; Ionela Bodnar, Gura Putnei;
Larisa Dobrea, Dolheştii Mari; Lidia Mihaela Schipor, Putna; Andreea Bucur, Suceava
30

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 martie 2012.
2012.
Mănăstirea “Sfântul Ioan cel Nou”
Str. I. V. Viteazul, nr. 2, 720034,
720034, Suceava
E-mail: micutiicrestini@yahoo.com
Telefon: 0749.071.680
www.revista.micutiicrestini.ro

