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Legea morală ne învaţă cum să
ne trăim viaţa în intimitatea noastră,
în familie şi societate. Legea morală
este voia lui Dumnezeu, sădită în
firea noastră, după cum scrie Sfântul
Apostol Pavel: „păgânii care nu au
lege, din fire fac ale legii” (Romani
2,14). Ea face parte din cugetul
nostru curat, din conştiinţa noastră
sănătoasă, neîmbolnăvită de păcat.
Acest adevăr îl aflăm la ora de religie
şi de aici reţinem cât de importantă
este ora de religie în şcoală.
Tot ce învăţăm în şcoală trebuie
să aibă pecetea legii morale. De
exemplu, o lucrare scrisă trebuie să
fie rezultatul muncii noastre şi nu a
copiatului, care înseamnă furt, adică
păcat. Să reţinem pentru toată viaţa
noastră cuvintele din Sfânta
Scriptură „ cea mai scumpă comoară
pentru om este munca” (Pilde
12,27).
Legea morală ne învaţă cum să
ne comportăm între noi, în şcoală şi
în societate: să ne întrajutorăm, să
ajutăm cu dăruire, cu dragoste pe cei
aflaţi în lipsuri materiale sau
sufleteşti, în necazuri. Ne învaţă să
vorbim frumos, să rostim cuvinte
sănătoase, „drese cu sare”, cum citim
în Sfânta Scriptură (Coloseni 4,6).
Legea morală ne învaţă să fim
respectuoşi faţă de dascălii noştri
învăţători, profesorii noştri. În afara
şcolii, să fim respectuoşi faţă de
orice om, mai ales faţă de cei bătrâni,
salutându-i şi ascultându-le
învăţăturile. Legea morală ne învaţă

smerenia. Lipsa smereniei, mândria,
ne face să ne comportăm în şcoală şi
în societate cu dispreţ faţă de cel mai
slab la învăţătură în loc să-i venim în
ajutor colegial.
Legea morală, cugetul curat,
conştiinţa ne învaţă pudoarea, ce
este păcat şi ce este virtute, ce este
bine şi ce este rău, ce este frumos şi
ce este urât în trăirea vieţii noastre;
ne învaţă să nu zicem binelui rău şi
răului bine, cum scrie proorocul
(Isaia 5,20).
Adresăm felicitări şi binecuvâ nt ă ri pă rinteşt i t ut uror
şcolarilor, părinţilor, cadrelor
didactice care se străduiesc
pilduitor în educaţia şcolarilor,
educaţie călăuzită de Legea morală
sădită de Dumnezeu în sufletul
fiecărui OM.

† PIMEN
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
3

Mai deştepţi, mai fericiţi
Orice părinte conştiincios şi iubitor îşi doreşte să aibă copii
sănătoşi şi fericiţi, să le dea un start cât mai bun în viaţă şi să-i vadă
realizaţi. Încă de la grădiniţă, mulţi părinţi vor cursuri de engleză,
karate, cursuri de muzică, de dicţie, cursuri... de orice, numai cursuri să
fie! Este foarte important ca părinţii să înţeleagă că nu este deloc în
interesul copiilor...
…dacă părinţii transformă performanţele copiilor în criterii
personale de succes în viaţă, alături de venituri şi poziţia socială, locuinţa
şi stilul de viaţă. Copiii supradotaţi reprezintă o excepţie. Părinţii au
nevoie să înţeleagă şi să accepte cu mai mult firesc „normalitatea”
copiilor lor şi faptul că pot fi deosebit de inteligenţi fără a fi supradotaţi.
…dacă părinţii intervin în programa şcolară şi în derularea
activităţilor specifice grădiniţei şi ciclului primar fără o minimă
informare pedagogică şi psihologică, ghidaţi de motivaţii care nu au
legătură cu copilul.
…dacă părinţii impun mai mult studiu şi mai puţină joacă în
perioada preşcolară şi în ciclul primar. Aceasta este perioada în care
jocul copilului este însăşi esenţa existenţei sale, modul în care învaţă,
explorează, cunoaşte şi înţelege lumea. Desigur că, pe măsură ce creşte,
în viaţa copilului este nevoie să fie introduse sarcini şi responsabilităţi
mărunte, pe măsura vârstei sale.
…dacă părinţii dau copilului mai multe teme decât o face şcoala.
Temele în exces nu-l fac pe copil mai deştept, nici nu-i garantează
succesul în viaţă. Fiecare copil are nevoie să-şi descopere stilul de
învăţare propriu şi să fie sprijinit în dezvoltarea universului cunoaşterii
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sale prin experienţe interesante de învăţare, prin discuţii şi
experimente, nu prin „toceală” şi repetiţie mecanică.
…dacă copiii „ard” nişte etape de dezvoltare normale pentru viaţa
lor. Nu le putem grăbi copiilor creşterea naturală, nici nu putem să
insistăm pe dezvoltarea cognitivă în detrimentul celei socio-emoţionale
fără riscul unor consecinţe dezastruoase pe termen lung, chiar pentru
toată viaţa.
…dacă părinţii nu respectă timpul liber şi vacanţele copilului şi-l
împovărează cu meditaţii şi studiu, vor constata că nu obţin mai nimic.
Se pot face în vacanţă mici recapitulări ale materiei, dar acestea nu pot
să-i ocupe copilului majoritatea timpului. O mare problemă este
imposibilitatea părinţilor de a-şi lua concediu ori de câte ori copiii au
vacanţe. Copiii pot însă beneficia de activităţi interesante la cluburi
pentru copii, tabere, ori de vacanţe la bunici sau rude. Un program de
viaţă bine structurat include şi timp pentru recreere şi odihnă, pentru
hobby-uri, pentru sport şi, în cazul copiilor, pentru joacă. Dacă
programul copilului vostru nu include săptămânal toate aceste
activităţi, atunci ajustaţi-l.
Copiii care nu ştiu să se joace şi nu au prieteni au nevoie să fie
ajutaţi. Părintele nu se poate transforma într-un „entertainer” pentru
copilul său. Activităţile din cluburile pentru copii, activităţile sportivdistractive se pot dovedi de un real folos. Aceşti copii au nevoie să înveţe
să interacţioneze cât mai bine, cât mai adecvat cu cei de vârsta lor,
pentru că printre aceştia copilul va trăi, cu
aceştia va munci şi se va însoţi în viaţă.
Copiii noştri pot fi mai
deştepţi şi mai fericiţi decât
noi, dar calea este joaca şi
explorarea prin joacă în
prima decadă de viaţă,
care să le permită dezvoltarea armonioasă a
minţii şi a personalităţii
lor.
Psiholog Irina Petrea,
Articol preluat și adaptat
din „Familia Ortodoxă”
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Sfântul Ierarh Martir
Antim Ivireanul
Mitropolitul Țării Româneşti
† 27 septembrie

SFÂNTUL
IERARH MARTIR
ANTIM
IVIREANUL

Sfântul Antim Ivireanul s-a
născut în Iviria, Georgia de
astăzi, în jurul anului 1650,
părinții săi fiind foarte credincioși. La botez a primit numele
de Andrei.
Crescut în duhul tradiției
ortodoxe, tânărul Andrei a fost
înzestrat de Dumnezeu cu darul
picturii, broderiei și sculpturii
obiectelor bisericești.
Năvălind turcii pe meleagurile natale, a fost luat rob și dus
la Constantinopol, unde a
îndurat tot felul de umilințe, dar a învățat în acest timp limbile
greacă, arabă și turcă. Prin anul 1690 este adus în Țara Românească
de către domnitorul Constantin Brâncoveanu. Aici a învățat
meșteșugul tiparului de la episcopul Mitrofan, iar după un an a
îmbrăcat haina monahală, primind numele de Antim, și a fost
hirotonit ieromonah la Mănăstirea Snagov, lângă București.
În anul 1691 a primit în grijă tipografia Mitropoliei Țării
Românești, iar în 1694 a creat la Mănăstirea Snagov o școală
tipografică, unde a tipărit: Antologhionul, Evangheliarul, Ceaslovul
greco-slavo-român, primul Liturghier greco-arab, Floarea darurilor.

6

Prin harul Lui Dumnezeu, la 16 martie 1705 a fost ales episcop
de Râmnicu Vâlcea, iar la 22 februarie 1708 a fost înscăunat
Mitropolit al Țării Românești. A desfășurat în continuare o bogată
activitate tipografică: 63 de cărți, dintre care 39 lucrate cu mâna sa,
iar 21 de cărţi fiind în limba română. În anul 1713 a tipărit
Liturghierul, integral în limba română, consfințind biruința limbii
române în cultul Bisericii Ortodoxe.
Mănăstirea Tuturor Sfinților, construită în București de
Mitropolitul Antim Ivireanul după planurile proprii, începută în
primăvara anului 1713, poartă pecetea sufletească a ctitorului ei, ce
a închinat-o cu multă smerenie şi evlavie lui Dumnezeu.
Bun patriot și luptător împotriva asupririi turcești, care deja
prevestea instalarea regimului fanariot, Mitropolitul Antim a fost
arestat în anul 1716 și a îndurat umilințe și chinuri în temnițele
domnești până toamna, când a fost caterisit pe nedrept şi
condamnat la închisoare pe viață la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din
Muntele Sinai (Egipt). Pe drum însă, ostașii turci l-au omorât și i-au
aruncat trupul în apele râului Tungia, lângă Adrianopol.
Prin faptele și darurile sale deosebite, prin smerenia sa, prin
dragostea de Biserică și de semeni, prin îndemnurile la pocăință,
Sfântul Antim Ivireanul a luminat viața duhovnicească a vremii sale.
Abia în anul 1966, Patriarhia Ecumenică a ridicat caterisirea ce
fusese aruncată în mod nedrept asupra Sfântului Antim, iar în anul
1992, Mitropolitul Antim Ivireanul a fost trecut în calendarul
creştin-ortodox la data de 27 septembrie, fiind cinstit de Biserica
Ortodoxă Română ca Sfânt Ierarh și Sfințit Mucenic.
prof. Maria Doncean,
Grădiniţa „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”

„Când ieșim de la biserică, să nu ieșim deșerţi; ci să
facem cum face ariciul. Că, după ce merge la vie, întâi se
satură el de struguri, apoi scutură viţa de cad boabele jos și
se rostogolește pe dânsele de se înfing în ghimpii lui și duce
și puilor. Așa să ducem și noi, fiecare, pe la casele noastre,
copiilor și celor ce n-au mers la biserică, din cuvintele ce
am auzit din Sfânta Evanghelie!”
Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul,
din cartea Patericul Românesc de Arhimandrit Ioanichie Bălan
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Cea mai bună cerere de ajutor
Povestea noastră se petrece undeva departe, într-un sat frumos, plin de
câmpuri cu flori înmiresmate și animale jucăușe. Bineînțeles că toți copiii sunt
în vacanță și că unii au șansa neprețuită de a fi lăsați în grija unor bunici iubitori
la care să poată sta nestingheriți toată vara.
Printre acești norocoși se află și Daniel, un băiat isteț de nouă anișori, care
căută mereu să aibă parte de aventuri uimitoare. Într-o bună zi, pe când era cu
bunicii la strânsul fânului, Daniel le-a cerut voie să se plimbe puțin cu cățelul.
Pădurea din apropiere părea magică și copilul o admira tăcut, când, deodată,
cățelul o zbughi spre un copac.
Daniel s-a luat după el și – ce să vezi? Cățelul se alinta nespus în brațele
unui copil de aceeași vârstă cu el venit după apă la izvor. Acel copil se numea
Radu și nimeni nu ar putea spune cum se face că cei doi nu se întâlniseră
niciodată prin sat. Totuși, sigur e faptul că din două-trei cuvinte au devenit
prieteni buni, iar cățelul vioi i-a legat și mai puternic. Bunicii au fost încântați
să vadă că nepotul a găsit un prieten în băiatul simplu și așezat din satul lor.
Într-o dimineață, pe când se plimbau împreună pe o ulicioară, Radu se
opri și spuse unui om:
– Bună dimineața! Doamne, ajută!
– Doamne, ajută! răspunse bucuros omul cel harnic.
Mirat, după ce au mai mers câțiva pași, Daniel întrebă:
– Îl cunoști pe omul acela de pe câmp?
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– Nu, răspunse simplu Radu.
– Dar nu i-ai vorbit?
– Ba da, răspunse iar Radu, care înțelegea acum nedumerirea lui Daniel.
La noi în sat toată lumea salută pe toată lumea, că așa este frumos și politicos.
Mie îmi place să le urez oamenilor să aibă o zi bună.
– Aha, dar parcă ai mai zis ceva...
– Da, am zis „Doamne, ajută!”. Mama spune că aceasta este ca o
rugăciune și ca o urare. Te rogi pentru tine, pentru cel pe care îl vezi muncind,
pentru ca Dumnezeu să ajute.
– Eu nu prea înțeleg, spuse încet și încurcat Daniel.
Trecură săptămânile vacanței ca apa și, spre final, pe când se pregăteau să
meargă într-un sat vecin la o sărbătoare, Daniel a fost surprins să-l vadă pe
Radu că, înainte de a ieși din casă, își face o cruce așa cum trebuie spunând
„Doamne, ajută”.
– Acum chiar nu înțeleg… De ce ai făcut așa?
– Pentru că așa trebuie. Adică este musai să spunem „Doamne, ajută!” și
să facem cruce ca să avem ajutor și să ne ia Dumnezeu în pază unde vom
merge.
– Adică El ne va ajuta și ne va proteja în mica noastră excursie?
– Da, așa Îl chemăm pe Dumnezeu să ne fie alături oriunde, oricând.
Iată ce nedumeriri a strâns în sufletul său Daniel pe parcursul vacanței
petrecute alături de noul său prieten. Parcă îi era rușine să întrebe prea multe,
căci parcă nu se cădea. De aceea, prefera să observe și, poate, să învețe ceva.
Veni și luna septembrie cu pași repezi, iar adierile tot mai reci tăiau brusc
bucuria însoritelor zile de vară. Daniel se despărți de prietenul și de bunicii lui
cu promisiunea să îi sune cât mai des. Privi trist și deja cu dor pădurea și plecă
spre oraș însoțit de părinți.
În prima zi de școală, cu uniforma proaspăt călcată și ghiozdanul nou pe
umeri, Daniel se opri pentru o clipă în fața ușii pe care trebuia să o deschidă
pentru a ieși spre școală. Mâna îi porni aproape fără
voie, făcu o cruce mare și dintr-o dată o bucurie
nemaipomenită îi cuprinse sufletul. Apoi,
spuse foarte senin un „Doamne, ajută!”. Tot
ce părea sub ceața nedumeririi era acum
clar ca apa de izvor: băiatul înțelesese că la
fiecare pas avea nevoie de un Prieten și că
nu îi era chiar așa de greu să-L cheme.
Prof. Anca Finiș, Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan”, Pîrteştii de Jos
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Sfaturile parintelui duhovnic

Fericiţi cei săraci cu duhul
Căutând cu privirea un moment în care părintele Ioan părea mai
liber, fiica sa cea mare îi zise:
– Aş putea să te întreb ceva ce nu am înţeles prea bine...? Azi, la Sfânta
Liturghie, când ascultam „Fericirile”, am auzit cântându-se „Fericiţi cei
săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor”. Am auzit de mai multe
ori că unii, care nu păreau a fi foarte inteligenţi, erau numiţi ironic
„săraci cu duhul”. Despre ei este vorba în prima “Fericire”? Sau despre
cei sărmani cu adevărat?
– Cu siguranţă că nu la ei se referă... Sărăcia de care vorbeşte Sfânta
Scriptură nu este o urmare a ceva ce nu ai sau ai pierdut, ci se referă la
ceva la care ai renunţat de bunăvoie, spre a câştiga ceva mult mai
important. De fapt, ar putea însemna renunţarea la toate!
– Cum aşa? Este cineva care poate renunţa la toate? Cel sărac şi lipsit
aproape de orice la ce mai poate renunţa?
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– Dacă tot am început discuţia noastră cu o cântare a Sfintei
Liturghii, adu-ţi aminte ce se cântă la Heruvic.
– „Toată grija cea lumească, acum să o lepădăm...”
– Vezi, aceasta este adevărata renunţare. Dar hai să vedem de ce
trebuie „să ne lepădăm” de grijile lumeşti. Ce spune Heruvicul în
continuare?
– „Ca pe Împăratul tuturor – adică pe Hristos – să-L primim”. Înţeleg
acum! Dar cel care renunţă la averea sa, devenind sărac, are vreun câştig
înaintea lui Dumnezeu?
– Cu siguranţă, dacă renunţă la ale sale spre a face bine altora. Şi mai
ales dacă renunţă şi la păcatele sale. Un sfânt rus, Ambrozie pe numele
său, spunea: „Ai pierdut toată averea – n-ai pierdut nimic. Ai pierdut
sănătatea – ai pierdut ceva. Ţi-ai pierdut sufletul – ai pierdut totul!”
Aşadar, cei „săraci cu duhul” sunt cei ce de toate grijile lumeşti s-au
lepădat, ca pe cele ale Împărăţiei Cerurilor să le dobândească.
– Mai este ceva ce nu înţeleg, tată! Cum adică „a lor este Împărăţia
Cerurilor” ? Nu este Împărăţia Cerurilor doar a lui Dumnezeu?
– A Sa este cu adevărat, dar o dăruieşte tuturor celor ce se străduiesc
să o dobândească. Tu cum ştii că acea carte pe care o citeai mai devreme
este a ta? Nu a cumpărat-o doamna ta dirigintă?
– Ba da, dar mi-a dat-o ca premiu la sfârşitul anului şcolar. Pot să fac
ce vreau cu ea, s-o citesc, s-o dau altui copil...
– Vezi, exact aşa este şi cu Împărăţia lui Dumnezeu, a dăruit-o
sfinţilor săi, iar aceştia ne fac şi pe noi părtaşi acesteia prin pilda vieţii
lor, prin rugăciunile, prin învăţăturile sau chiar prin minunile săvârşite
de către ei.
– Acum cred că am înţeles cum se cuvine ce ne învaţă prima
„Fericire”. Poate reuşeşti să mi le explici şi pe celelalte.
– Poate reuşim împreună să desluşim şi alte cuvinte ale
dumnezeieştii Scripturi, căci Domnul multe le ascunde de ochii celor
„înţelepţi” şi le dezvăluie copiilor.
– Mulţumesc încă o dată, tată!

Preot prof. Cosmin Cîrlioru, Suceava

Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.
(Matei 5, 3)
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Cinstitor de Sfânta Cruce
...sunt
...sunt şi eu
Crucea este cel mai important simbol al creștinătăţii, cu o
semnificaţie duhovnicească aparte. Unirea celor două linii
(orizontala – pământul şi verticala – cerul) semnifică
refacerea legăturii omului cu Dumnezeu. Eu mă însemnez
cu semnul Sfintei Cruci când trec pe lângă o biserică, când ies din
casă, când intru în clasă sau în Biserică.
Maria Spoială, cl. a VIII-a
Crucea nu este doar un simbol, ci şi un act de credinţă, un semn de
biruinţă asupra vrăjmașului. De fiecare dată când fac semnul Sfintei
Cruci simt că nimic nu mă poate învinge, că Dumnezeu pășește
alături de mine şi-mi dă putere. Nu mă ruşinez a face semnul Sfintei
Cruci atunci când trec pe lângă o biserică sau o troiţă.
Ecaterina Brahariu, cl. a III-a
Văzând-o pe turla fiecărei biserici, la răspântie de drum ca troiţă, la
mormintele din cimitir, Sfânta Cruce ne aminteşte că există judecată
dincolo de moarte și că dobândirea Împărăţiei Cerurilor este
singurul lucru pentru care Dumnezeu ne-a oferit viața.
Gheorghe Găitan, cl. a VIII-a
Sfânta Cruce ne aminteşte de suferinţa, răstignirea şi Învierea lui
Hristos pentru iertarea păcatelor şi mântuirea noastră; ne aminteşte
că suntem chemaţi să-L urmăm pe Hristos; ne ajută să îndurăm mai
uşor durerile şi lipsurile, pentru Hristos; ne întăreşte în lupta cu
puterile întunericului.
Antonia Barbă, cl. a VII-a
Crucea este biruinţa. Crucea este steagul lui Hristos. Crucea este
semnul care mă însoțește mereu, mă ocrotește și mă face să mă simt
în siguranță. Biserica a rânduit două zile închinate Sfintei Cruci: Ziua
Crucii (14 septembrie) şi Duminica Crucii (a treia duminică din Postul
Mare).
Alexandra Curic, cl. a VII-a
La Sfintele Slujbe, când ne rugăm, la culcare şi când ne trezim,
înainte şi după masă, când trecem pe lângă o biserică sau o troiţă,
când suntem ispitiţi sau speriaţi, semnul Sfintei Cruci trebuie făcut
corect, fără grabă, cu evlavia cuvenită. Când fac semnul Sfintei Cruci
îmi reamintesc de iubirea ce ne-o poartă Dumnezeu.
Elena Crăciun, cl. a VII-a
Port mereu crucea la gâtul meu, nu ca pe o bijuterie, ci ca pe semnul
credinţei ortodoxe şi ca pe un prilej de mărturisire a credinţei. Nu
este Liturghie sau rugăciune care să nu înceapă şi să nu se termine cu
binecuvântarea Sfintei Cruci. Sfinţii Părinţi au alcătuit un Acatist şi
multe cântări despre Sfânta Cruce.
Antoniu Bujorean, cl. a III-a
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Prof. îndrumător Tamara Bujorean, Bosanci

Fiecare cu crucea lui
Era odată un om care necontenit se jeluia.
Mereu tot zicea: cum de eu nu-s bogat, cum de
nu-s mare, cum de nu-s cutare sau cutare,
arătând tuturor că Dumnezeu îi hărăzise o
cruce mai grea ca altora. Cârtind astfel, el
săvârşea păcat, de vreme ce ştie El,
Dumnezeu, cum să dea şi cât să dea fiecăruia.
Şi iată că, Dumnezeu, nedorind a se pierde
acest suflet, a dat acelui om un vis minunat:
Se făcea că se afla într-o prea minunată
grădină şi, deodată, iată că în faţa lui coborî un
înger prea-luminat. Acel înger îi zise:
– Haide cu mine! – şi au mers.
Ajunseră într-un loc unde se aflau, precum florile într-o grădină, mulţime de cruci,
una mai felurită ca alta. Erau cruci de aur bătute cu nestemate, erau altele de argint,
altele de piatră, de tot felul, iar altele de lemn. Şi îngerul Domnului îi zise:
– Dumnezeu a auzit jălania ta şi m-a trimis să te port prin această grădină şi să te
las să alegi crucea pe care o vrei. Alege! – şi îngerul i-a arătat spre grădina de cruci.
Omul nostru, fireşte, a dat peste o cruce de aur bătută cu pietre preţioase şi a zis:
– Pe asta vreau să o port!
– Ia-o! – l-a îndemnat îngerul.
Omul a pus cu nădejde mâna pe crucea de aur, dar, să vedeţi, oricât s-a silit s-o
ridice, cu neputinţă i-a fost.
– Alege alta! – l-a sfătuit îngerul.
Omul a dat atunci peste o cruce de argint. Dar nici pe aceea n-a putut-o ridica. Şi
îngerul i-a zis iarăşi:
– Mai caută! Alege alta!
Şi omul a mers spre una de piatră. Dar şi aceea era peste măsură de grea. Şi aşa,
din cruce în cruce, ajunseră până la una mare, alcătuită din două bucăţi de lemn
cioturos. Când puse omul nostru mâna pe ea – pană, nu altceva! O luă lesne şi o puse
pe umăr. Îngerul îi spuse atunci vorbe pline de înţeles:
– Asta-i crucea ta şi pe ea se cade să o porţi, fiindcă aşa este voia Domnului
Dumnezeului nostru! Nu năzui spre alte cruci, că nu eşti în stare a le purta. Numai pe
aceasta, a ta, poţi s-o duci.
Omul nostru a înţeles tâlcul cuvintelor îngereşti şi a răspuns trimisului
dumnezeiesc:
– Da, sfinte îngere! Cu ajutorul lui Dumnezeu, aşa voi face!
Şi, de atunci, niciodată nu s-a mai jeluit de nimic şi s-a simţit mulţumit cu viaţa sa,
aducând slavă lui Dumnezeu pentru toate, cum se cade să facem şi noi toţi, acum şi în
tot restul vieţii noastre.
Text adaptat după „Puterea Crucii” de Alexandru Lascarov-Moldovanu 13

Mari duhovnici

Scoala
rugaciunii
,

Parintele
Iachint

Puterea
cea mare

al Putnei
Crucea – izvor de mântuire
Crucea este mai întâi semnul cel mai sfânt al creştinătăţii, care s-a stropit cu
scump sângele lui Hristos, este steagul Bisericii creştine, pe care îl poartă de
douăzeci de veacuri şi în vremuri de pace, şi în vremuri de furtună.
Este scut în tot felul de ispite, leac de vindecare în boli, armă de apărare
împotriva diavolilor, patimilor şi poftelor, pe care suntem datori să o cinstim,
să o purtăm şi să o lăudăm cu toată evlavia – nu ca pe un chip cioplit sau ca pe
un lemn de batjocură, ci ca pe o armă de apărare şi de mântuire.
Crucea sfinţeşte bisericile şi sfintele altare, crucea împodobeşte casele
creştinilor, crucea străluceşte pe veşminte, pe icoane, pe sfintele lăcaşuri,
crucea se odihneşte pe grumajii credincioşilor, cu semnul ei se prefac Sfintele
Taine, se sfinţeşte untdelemnul, agheasma, icoanele, casele, oamenii şi toate
cele de sus din cer.
Fiecare om îşi are pe pământ crucea sa de dus, îşi are partea sa de suferinţă.
Iar de felul cum îşi duce crucea depinde însăşi mântuirea sufletului său. Cine
reuşeşte să afle pe Hristos în sufletul său, prin credinţă şi fapte bune, acela a
dobândit sufletul său şi se face moştenitor al vieţii de veci.
Să o cinstim ca pe cel mai de preţ odor al Bisericii, să ne închinăm ei cu toată
evlavia şi să o sărutăm cu credinţă; să o purtăm la gâtul nostru în locul altor
obiecte nefolositoare. Să ne însemnăm cât mai des cu Sfânta Cruce, în tot locul
şi în toată vremea. Să citim cu evlavie Acatistul Sfintei Cruci.
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– Mare este puterea rugăciunii şi mari
minuni săvârşeşte rugăciunea cea bine
făcută...
– Dar, părinte, ce înseamnă să fie bine
făcută?
– Rugăciunea nu trebuie să fie numai de formă, ci trebuie să fie trăită.
Dacă, de pildă, am pune într-o sobă o lumânare, ea ar părea că ne va încălzi,
dar când ne vom apropia, vom vedea că e numai o lumină slabă, care nu ne
poate încălzi. Ea nu trebuie să fie numai o părere, ca lumânarea din sobă, ci
trebuie să fie un foc viu care arde în sufletul nostru, căci numai aşa poate
ajunge la Dumnezeu... Dar rugăciunea ca să fie bine făcută, se cade să mai
îndeplinească o condiţie...
– Care, părinte? întrebă cineva.
Părintele dădu răspuns, zicând:
– Rugăciunea trebuie făcută fără oprire. Iată, de exemplu, un pârâu de
munte, care atâta vreme cât se scurge la vale este curat şi plin de viaţă, dar
de îndată ce se opreşte undeva, apa se strică şi prinde tot felul de necurăţii şi
mâl. Tot aşa şi cu rugăciunea. Atâta vreme cât curge, ea este vie şi dă
sufletului o răcoare duhovnicească, dar când se opreşte, sufletul se umple
de gânduri şi ispite rele... Dar în afară de acestea, dragii mei, rugăciunea mai
cere ceva...
– Ce anume? întrebă altcineva.
– Rugăciunea trebuie să aibă rădăcină adâncă în sufletul nostru. Aţi
văzut florile pe care le punem în vază să înfrumuseţăm casa? Ele sunt
frumoase câteva zile, dar apoi se ofilesc şi le aruncăm. N-au putut sta mereu
frumoase pentru că nu au avut rădăcină. Aşa şi rugăciunea: ea e trainică şi
frumoasă numai dacă are rădăcini înfipte cu putere în sufletul nostru.
– Rugăciunea este putere mare, iar cu ajutorul ei putem ajunge chiar
până la Dumnezeu!
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Vineri, 22 iulie, mulţime de inimioare bat cu nerăbdare şi abia aşteaptă să
vadă locuri minunate, biserici frumoase, să-şi facă prieteni, să viziteze muzee. Ne
urcăm în autocar, iar părintele ne citeşte o rugăciune de binecuvântare. Părinţii ne
fac cu mâna, cu mii de emoţii, dar încredinţaţi că vom fi în siguranţă. Uşile
autocarului se închid, iar roţile încep să se învârtă. După primii 100 de metri, în
autocar se stârnesc hohote de râs şi apar primele selfie-uri cu prietenii.
Drumul spre Maramureş, deşi lung, a fost foarte frumos. Ne-am închinat cu
evlavie la Mănăstirea Prislop, apoi ne-am oprit în stațiunea Borşa. Am urcat cu
telescaunul la Cascada Cailor pe un traseu nemaipomenit de frumos. La un
moment dat, a început să se audă zgomotul apei lovite cu putere
de stâncile înalte și după câteva minute în
fața ochilor ni s-a înfățișat minunatul
spectacol al apei care parcă dansa pe
stânci.
Ne-am închinat apoi la Mănăstirea
Moisei şi am aflat istoria acelor locuri.
Seara, am poposit la o pensiune minunată
din Vișeu și am participat la un inedit foc de
tabără pe un platou montan aflat în apropiere.
Aici, codrii Maramureșului au fost martori la cântările patriotice și la jocurile
noastre trăite la superlativ prin vacanța petrecută departe de casă.
A doua zi am mers cu mocăniţa, singurul tren cu aburi care este folosit şi astăzi
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atât la transportul persoanelor, cât și la cel al buștenilor. Valea Vaserului ne-a
întâmpinat cu aer curat şi brazi semeţi, cu grote săpate în stânci şi ape cristaline.
Apoi am vizitat Memorialul victimelor Comunismului de la Sighetu Marmaţiei
şi am învăţat lucruri pe care nici un colţişor al minţii
mele nu şi le imagina.
Am mers la Cimitirul Vesel de la
Săpânța, apoi la Mănăstirea Peri. Neam cazat a doua noapte în Sighetu
Marmaţiei.
Duminică dimineața am poposit
mai întâi la vechea biserică de lemn
de la Bârsana, apoi la Mănăstirea cea
nouă unde am participat la Sfânta Liturghie şi ne-am hrănit duhovnicește prin
cuvintele pline de har ale părinților și prin sfânta anaforă.
Pe drumul de întoarcere am avut bucuria să-i cunoaştem la ei acasă pe marii
scriitori Liviu Rebreanu și George Coșbuc, la Prislop și la Hordou. Spre seară am
ajuns înapoi la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava.
Această excursie a primit în mintea şi inima mea un loc important. Îi
mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns în acele locuri deosebite şi organizatorilor
care s-au străduit să organizeze această excursie, în care am vizitat biserici,
mănăstiri și locuri importante din Maramureşul istoric.
Diana Maria Simion, cl. a V-a, sat Racova, com. Udeşti
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Hrana pentru trup ...

... si, suflet

Cãtina

Credinţa în viaţă
...

fructele de cătină conţin betacaroten (esenţial pentru vedere),
numeroase vitamine (A, C, D, E, P, K şi complexul B), oligoelemente
(fosfor, calciu, magneziu, potasiu, sodiu şi fier), aminoacizi, acizi graşi,
fitosteroli, ulei esenţial, acizi graşi şi serotonină;
este un anticancerigen natural, iar antioxidanţii ajută la prevenirea apariţiei
cancerului;
scade colesterolul rău şi are efecte pozitive asupra sistemului cardiovascular
datorită acizilor graşi pe care îi conţine;
prin conţinutul bogat de antioxidanţi, stimulează sistemul imunitar şi
grăbeşte vindecarea, fiind utilă în răceli, gripe, bronşite şi pneumonii;
are proprietăţi revitalizante, vitaminizante, regeneratoare şi este un
energizant puternic antiviral, antibacterian şi antiinflamator, ceea ce o
recomandă în tratarea afecţiunilor ficatului şi în tratamentele pentru
regenerarea lui;
extern, are capacitatea de stimulare şi regenerare a celulelor şi
este folosită în tratamentul arsurilor, rănilor cu vindecare
lentă şi ulceraţiilor;
este nutritivă, cicatrizantă, emolientă, cu efect
anti-îmbătrânire şi de protecţie solară;
de la catină nu se folosesc doar fructele, ci şi
mugurii, frunzele şi scoarţa.

Cãtina –
cel mai bun vaccin antigripal !

Zi de zi oamenii trăiesc şi comunică între ei mai mult
prin credinţă (încredere) decât prin orice altceva.
La restaurant, omul ia masa cu credinţa că în
mâncare nu se află otravă; primeşte banii rest la piaţă cu
credinţa că nu sunt falşi; cumpără chibrituri de la băcănie
cu credinţa că nu sunt umede. Ţăranul seamănă grâu cu credinţa că sămânţa va
încolţi; ciobanul îşi mână turma la păşune cu credinţa că iarba nu s-a uscat
peste noapte.
Şcoala dăinuieşte pe temelia credinţei învăţăcelului în învăţător. Statul
dăinuieşte pe temelia credinţei cetăţeanului în cetăţean şi în autoritate.
Căsătoria dăinuieşte pe temelia credinţei în bunăvoirea amânduror soţi.
Prietenia dăinuieşte pe temelia credinţei în sinceritatea amânduror părţi.
Peste jumătate din viaţa noastră pământească, din comunicarea cu
oamenii şi cu natura este întemeiată pe credinţă.
Credinţa adevărată, credinţa creştină este cunoaşterea revelată de
Dumnezeu oamenilor cu privire la cele mai importante lucruri: despre
singurul Dumnezeu, despre suflet, despre calea vieţii, despre cealaltă lume şi
despre judecata lui Dumnezeu.
Credinţa, această cunoaştere revelată nu depinde nici de cultură, nici de
incultură, nici de cunoaşterea omenească, nici de necunoaşterea lucrurilor
secundare.
Credinţa este temelia dragostei. Veghează neîncetat să ţii credinţa,
veghează neîncetat ca sămânţa dragostei pe care credinţa o poartă în sine să
crească şi să îţi aducă bucurie! Deoarece credinţa singură fără dragoste, ar
rămâne rece şi tristă! Dacă pierzi dragostea ai pierdut mult, dar dacă pierzi şi
credinţa ai pierdut totul.
Ţine-ţi credinţa cu orice preţ, alături de dragoste şi nădejde!
Text adaptat după „Gânduri despre bine şi rău”, Sf. Nicolae Velimirovici

Cautând Întelepciunea
...
,
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut
recent volumul “Sfântul cu Gură de Aur”. Lucrarea
este adresată în special copiilor, dar şi părinţilor.
Cartea însumează învăţături ale Sfântului Ioan Gură
de Aur. Ea poate constitui un valoros material
didactic în cadrul orelor de religie.
Prin intermediul personajelor, copiii vor afla într-un
mod deosebit amănunte despre viaţa Sfântului Ioan
18

Gură de Aur, cel ce este dascăl al dreptei
credinţe, al pocăinţei şi al rugăciunii, al
milosteniei, al sfinţeniei şi al vieţii
veşnice.
Cartea este presărată cu „cuvinte de
aur” citate din opera Sfântului Ioan
Gură de Aur. Textele sunt atractiv
ilustrate pentru copii.
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Învăţătură de minte

Sigur că te las,
ai fost harnic azi.
Dar trebuie să
mănânci de prânz
mai întâi!

Să-l chemăm
pe Matei, că este
venit la bunici
în vacanţă!

Dacă ar
mai fi cineva,
să fim 4, am juca
un tenis de câmp
pe cinste!

O să mănânc
când mă întorc.
N-aş vrea să
plece băieţii.

Sărut-mâna,
tanti Zamfira.
Poate veni Matei
cu noi la tenis?

Bună ziua,
băieţi! Matei este
la strâns fânul cu
bunicul lui. Când
vine, îi spun!

Luăm o pauză,
băieţi, apoi mai
jucăm un set?

Ce bine
că ne-am luat
sandwich-uri ca să
putem sta toată
după-amiaza!

Noi îl
aşteptăm
pe teren!

Te-au căutat
băieţii din vecini.
Vor să mergi să joci
tenis cu ei.

După ce
descărcăm fânul,
dacă-mi dai voie,
merg şi la tenis.

Mi-e o
foame de
lup!
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Eu mă
duc după
apă!

Ţie îţi
este foame
mereu...
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Sa vezi şi
sa nu crezi !
)

Am să merg
acasă să mănânc
după ce mai jucăm
măcar un set...

Matei, mai
bine ia sandwich-ul
meu. Eu am mâncat
acasă la prânz şi nu-mi
e aşa foame.

)

Matei nu
are sandwich.
El nu ştia că ne-am
hotărât să stăm
mai mult...

Mulţumesc!
Nu te pot refuza.
Nu am mâncat de
dimineaţă...
Mâncăciosule,
nu ţi-e de ajuns
sandwich-ul tău?
Mai iei şi de la
alţii?

Ioan, ia,
te rog, jumătate
din al meu! Şi eu
am mâncat bine
acasă...

Dacă insişti...
Sandwich-urile
tale sunt grozave
întotdeauna...
Mulţumesc!

Nu îmi lua,
ci-mi dădea...
jumătate din
al lui!
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Lasă...
Am văzut cum
ai luat jumătate
din al lui Ioan.
Nu trebuie
să crezi tot ceea
ce vezi! Aşa spune
bunica mea!

Îţi dădea?!!
Am crezut
că...

Nu e cum
crezi! Stai puţin,
să-ţi explic..

Iertaţi-mă!
M-am grăbit să
judec... Îmi va fi
învăţătură de
minte!

O zicală din popor ne îndeamnă: „Să vezi şi să nu crezi!”. Aceste cuvinte ne
invită la o atitudine de precauţie duhovnicească, la acea atitudine înţeleaptă de
a nu ne grăbi să judecăm lucrurile după ceea ce par ele a fi la prima vedere,
pentru că s-ar putea să ne înşelăm.
„Cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu” (I Ioan 4,1) – ne învaţă Sfânta
Scriptură. Înşelarea îmbracă diverse forme şi se poate manifesta în ambele
sensuri. Pe de o parte, se poate să ţi se pară că ceva este foarte bun şi vrednic de
dorit, iar în realitate să fie vătămător, iar în sensul celălalt, se poate să ţi se pară
că aproapele tău este vrednic de tot dispreţul, iar la Dumnezeu lucrurile să fie cu
totul altfel.
Judecăţile omeneşti nu pot fi niciodată desăvârşite pentru că sunt
influenţate de mulţi factori. În primul rând, judecăţile omeneşti sunt subiective.
Fiecare judecă lucrurile după nivelul său duhovnicesc, adică după nivelul său de
înţelegere a lumii şi a vieţii. Apoi, omul judecă pe aproapele după nivelul
dragostei din inima sa şi după curăţia ochiului său sufletesc. Ochiul curat toate le
vede curate, iar cel plin de păcate şi pe cele bune le vede rele.
Sfânta Scriptură ne îndeamnă să lăsăm orice judecată în seama lui
Dumnezeu, pentru că doar El cunoaşte realitatea în toată profunzimea şi
complexitatea ei şi pentru că doar „Dumnezeu este judecător drept, tare şi
îndelung-răbdător” (Psalmi 7,11). Atât timp cât suntem în această viaţă, scopul
judecăţii lui Dumnezeu asupra omului vizează îndreptarea acestuia şi nu
defăimarea sau distrugerea lui. La Dumnezeu, dreptatea se împleteşte cu
iubirea, pentru că „Dumnezeu este iubire” (I Ioan 4,8). El ne-a creat din iubire, de
aceea nu vrea “moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa
şi să fie viu” (Iezechiel 33,11).
Mântuitorul ne învaţă foarte clar: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu
judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va
măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în
seamă?” (Matei 7,1-3). Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi avem greşelile noastre
şi suntem vinovaţi în faţa lui Dumnezeu pentru nenumărate păcate, iar grija
noastră ar trebui să fie căinţa pentru ele şi strădania de îndreptare, iar nu
judecarea păcatelor celorlalţi.
Aşadar, singura judecată care ne este permisă, pentru că ne este de folos,
este cea prin care ne judecăm pe noi înşine în Sfânta Taină a Spovedaniei, pentru
a ne curăţi de zgura păcatului şi a dobândi asemănarea cu Dumnezeu.
Prof. Irina Buta, Şcoala Gimnazială Nr. 4, Suceava
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Din carti, vechi adunate ...

... la copii iarasi, date

Cel mai important

Floarea

Degetele cel mic şi cel mare se luară la ceartă. Degetul cel mare
spuse:
— Voi, degetele mici nu sunteţi bune de nimic.
— Nu-i adevărat, îi răspunse degetul mic, şi eu sunt folositor. Iată,
mă pot îndoi mai uşor decât tine şi ajut la prinderea lucrurilor!
— Mâna se poate lipsi de tine, dar fără mine nu ar putea strânge cu
putere şi ar scăpa lucrurile, zise degetul mare. Eu sunt mai important!
Şi tot aşa continuă cearta. Cu toate că degetele erau mulţumite de
ele însele, totuşi priveau cu invidie către ochi.
— Noi, spuseră degetele, trebuie să muncim din greu: să prindem, să
mânuim, să meşterim... Ochii, acolo sus, o duc mai bine! Ei se rotesc
numai un pic, se plimbă dintr-o parte în alta şi au timp să privească la
toate lucrurile din lume!
— Tocmai de aceea suntem mai importante decât voi, spuseră ochii.
Dacă noi nu am vedea bine toate în jur, voi nu aţi şti ce aveţi de făcut.
Suntem bucuroşi că nu suntem degete!
Cearta se încinse din ce în ce mai mult. Picioarele şi mâinile se luară
şi ele la ceartă, dar gura se deschise şi spuse răspicat:
— Degeaba vă certaţi. Nici degetele, nici picioarele, nici mâinile, nici
ochii nu ar valora nimic dacă nu am fi toţi împreună. Dacă ochiul e în
suferinţă, degetele pot mângâia. Dacă mâna e lovită, degetele nu pot
face nimic fără ca ochiul să le spună unde şi cum să vindece. Fiecare în
parte nu înseamnă mare lucru. Împreună doar putem fi un trup.
Şi dacă un mădular suferă, toate
mădularele suferă împreună; şi
dacă un mădular este cinstit, toate
mădularele se bucură împreună. Iar
voi sunteţi trupul lui Hristos şi
mădulare (fiecare) în parte.

sufletului

Erau odată doi prieteni nedespărţiţi. Unul dintre ei a trebuit să
plece din oraş, într-un alt capăt de ţară şi i-a dat prietenului său o
floare rară spunându-i să aibă grijă de ea. Şi acesta o iubea cu multă
căldură, îngrijind-o cu toată dragostea.
Dar într-o zi, prietenul, luat de unele griji mărunte ale vieţii, a uitat
de ea şi seara, când a venit acasă, floarea era aplecată şi tânjea. Atunci,
imediat, cu multă grijă, i-a dat o cană cu apă ca să bea. Floarea şi-a
ridicat încet privirea, şi-a revenit şi i-a mulţumit.
După un timp, prietenul a uitat de floare câteva zile la rând. Când şia adus aminte de ea, s-a grăbit din nou să o îngrijească. Floarea se
ofilise şi abia a mai trezit-o la viaţă; floarea i-a mulţumit din nou.
Dar, după un timp oarecare, omul a uitat din nou de floarea sa. Grijile
vieţii l-au absorbit pentru mai multe zile şi, când şi-a adus aminte de
floarea lui, aceasta murise din cauza neîngrijirii.
Omul şi-a spus în sinea lui: floarea a murit din cauza neglijenţei mele!
Şi omul s-a ruşinat şi i-a părut rău. Dar – prea târziu, căci floarea
murise!
Aşa-i şi cu sufletul omului. Dacă nu este hrănit cu rugăciunea, dacă
nu este udat cu lacrimile pocăinţei în Taina Spovedaniei, dacă nu este
încălzit de harul Sfintelor Taine şi luminat de faptele bune, se ofileşte.

Ce-i va folosi omului, dacă va câştiga
lumea întreagă, iar sufletul său îl va
pierde? Sau ce va da omul în schimb
pentru sufletul său?
(Matei 16,26)

(Corinteni 12, 26-27)
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Jocuri pentru minte...

... si, inima

Sfânta Cruce

Petru a cules cu o ciupercă
mai mult decât Pavel.
Maria a cules cu o ciupercă
mai mult decât Mihaela.
Petru și Pavel au cules cu 10 ciuperci
mai mult decât Maria și Mihaela.
Toți patru copii au cules împreună
60 ciuperci. Câte ciuperci a cules Petru?

Completând rebusul veți descoperi pe verticala A-B înțelesul duhovnicesc al Crucii.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

B

1. „Iubiţilor, să ne ...... unul pe altul, pentru că
dragostea este de la Dumnezeu” (I Ioan
4,7).
2. „Şi stăteau, lângă ...... lui Iisus, mama Lui şi
sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria
Magdalena” (Ioan 19,25).
3. „Cine ne va despărţi pe noi de ...... lui
Hristos?” (Romani 8,35)
4. „Şi, după ce Îl vor biciui, Îl vor ucide; iar a
treia zi va ......” (Luca 18,33).
5. „Iar roada Duhului este dragostea, ......,
pacea” (Galateni 5,22).
6. „Cine va căuta să-şi scape ......, îl va pierde”
(Luca 17,33).
7. „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce crede
în Mine are ...... veşnică” (Ioan 6,47).
8. „Şi toate câte veţi cere, rugându-vă cu ......,
veţi primi” (Matei 21,22).
9. „să fim treji, îmbrăcându-ne în platoşa
credinţei şi a dragostei şi punând coiful
nădejdii de ......” (I Tesaloniceni 5,8).
10. „au găsit pe un om din Cirene, cu numele
......; pe acesta l-au silit să ducă crucea Lui”
(Matei 27,32).
11. „Cuvântul era ...... cea adevărată care
luminează pe tot omul, care vine în lume”
(Ioan 1,9).
12. „El a purtat păcatele noastre, în trupul Său,
pe ......, pentru ca noi, murind faţă de
păcate, să vieţuim dreptăţii” (I Petru 2,24).

13. „Paharul Meu veţi bea şi cu ...... cu care Eu Mă botez vă veţi boteza” (Matei 20,23).
14. „Fiţi dar următori ai lui ......, ca nişte fii iubiţi” (Efeseni 5,1).
15. „omul nostru cel vechi a fost ...... împreună cu El, ca să se nimicească trupul
păcatului” (Romani 6,6).
16. „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică ...... lumii” (Ioan 1,29).
17. „Tu însă, când faci ......, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta” (Matei 6,3).
18. „Acesta este ...... lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura”
(Coloseni 1,15).
19. „Stăruiţi în ......, priveghind în ea cu mulţumire” (Coloseni 4,2).
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Comoara se găsește Comoara nu se află Comoara nu este
în acest cufăr.
în acest cufăr.
în cufărul verde.
Poți afla în care cufăr este comoara știind că dintre
afirmațiile de mai sus numai una este adevărată?
O cincime dintre puii unei familii de veverițe culeg
ghinde din stejar. O treime dintre ei strâng ghinde
de pe jos, iar de trei ori diferența dintre aceste
numere pun ghindele la locul lor în vizuină. Un pui
ajută pe mama veveriță la curățenie. Câți pui sunt
în familia de veverițe?

Aa
Bb

Ajută
furnicuța
să ajungă
la școală.
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Premiere concurs final - Iunie 2016

Premiere - ediţia Septembrie 2016

CONCURS DE ICOANE

CONCURS DE ICOANE

Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul

Sfântul Voievod Ștefan cel Mare

Premiul II

Premiul III

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Simona Onciuleanu
Dorohoi

Ştefana Puruşniuc
Dorohoi

Irina Maxim
Fălticeni

Simona Onciuleanu
Dorohoi

Antoniu Bujoreanu
Bosanci

Irina Maxim
Fălticeni

Clasele I-IV

Clasele I-IV

Premiul I

Menţiuni: Andreea Maria Berariu, Suceava; Ioana Croitoru, Buneşti; Diana Maria Simion, Udeşti.

Premiul II

Premiul III

Mădălina Elena Moroşanu
Fălticeni

Elena Chetroi
Boroaia

Laurenţiu Pelin
Fălticeni

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Claudia Stoenescu Anubis
Suceava

Delia Valentina Bertea
Giurgeşti

Adelina Elena Ştirbu
Horodniceni
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Clasele V-VIII

Clasele V-VIII

Premiul I

Menţiuni:Ariadna Samson, Făticeni; Ecaterina Brahariu, Bosanci; Ștefana Purușniuc, Dorohoi;
Elena-Diana Apăvăloae, Fălticeni; Ioan Valeriu Cîrciu, Straja; Petruța Hojbotă, Solca

Menţiuni: Delia Valentina Bertea, Giurgeşti; Ana Maria Chiţu, Boroaia; Silviu Mitocariu, Mălini;
Elena Crăciun, Alexandra Găitan, Teodora Bivol, Bosanci; Sebastian Cervenciuc, Bogdan Zaharia,
Suceava; Ionela Bostea, Roxana Ciobanu, Cipriana Ciubotariu, Adelina Elena Ştirbu, Horodniceni.

Menţiuni: Larisa Alexandra Ilucă, Dorohoi; Luciana Onciuleanu, Dorohoi; Ana Maciuc, Șerbăuți;
Elena Crăciun, Bosanci; Diana Maria Simion, Udești; Mădălina Elena Moroșanu, Fălticeni.

CONCURS DE ESEURI, POEZII

CONCURS DE ESEURI, POEZII

Ajutorarea celor aflaţi în nevoie

Familia, izvor de iubire şi respect

Premiul I: Mihai Uriciuc, Câmpulung Moldovenesc
Premiul II: Ana Maria Bocancea, Părhăuţi
Premiul III: Raluca Vatavu, Fălticeni

Premiul I: Alexandra Blanariu, Fălticeni
Premiul II: Mihai G. Zaharia, Dorohoi Premiul III: Dragoş A. Ciobanu, Dorohoi

Menţiuni: Gabriel Ioan Biţă, Dorohoi; Ioana Bivol, Bosanci; Andreea Bocăneţ, Pătrăuţi;
Sofia Călinescu, Dorohoi; Alexia Chichioacă, Dorohoi; Ecaterina Grigorescu, Buneşti;
Cezara Mihaela Pintilie, Boroaia; Narcisa Trandafir, Părhăuţi.

Menţiuni: Bianca Roibu, Baia; Andreea Mareci, Siret; Ioana Bivol, Bosanci;
Maria Spoială, Bosanci; Lavinia Donisan, Dorohoi.
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Concurs de icoane

Sfântul Nicolae

Trebuie pedepsiti, copiii?

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

În educaţia copiilor, după cum a afirmat pedagogia creştină, nu trebuie să
ne mărginim întotdeauna la mângâiere şi bunătate, ci odată cu dragostea
trebuie neapărat întrebuinţată, ca un mijloc folositor, şi severitatea,
autoritatea; odată cu recompensa trebuie folosită şi pedeapsa.
Principala bază a pedepsei trebuie să fie dragostea, iar singurul ei scop –
îndreptarea copilului. Pedeapsa trebuie să fie părintească şi niciodată nu
trebuie să se transforme în cruzime. Pedeapsa nu trebuie să aibă loc la mânie,
fiindcă – după cum spune Sfânta Scriptură – „mânia omului nu lucrează
dreptatea lui Dumnezeu” (Iacov 1,20). Atunci când ne mâniem sau ne enervăm
din cauza faptelor săvârşite de copii, nu trebuie să-i tragem pe loc la
răspundere. Chiar discuţia sau observaţiile trebuie amânate până când ne vom
linişti, iar dragostea nu va fi umbrită de enervare.
Întotdeauna să-i facem pe copii să observe că ne doare să-i pedepsim şi,
dacă o facem, o facem pentru că ne sileşte dragostea părintească. Să nu
îngăduim altora să-i ironizeze, pentru că acest lucru îi sporesc necazul şi
dăunează scopului pedepsei. Iar dacă l-am pedepsit pe copil, să nu-l alinăm
imediat, dându-i de înţeles că ne pare rău şi ne căim oarecum că l-am pedepsit.
Discuţiile dintre părinţi şi copii, temelia familiei, creează dragoste şi
sinceritate. Încrederea copiilor în părinţi îi va face ascultători şi vor ţine minte
toată viaţa ce este ziditor şi folositor. Conjugând viaţa noastră cu Sfintele Taine
ale Bisericii, ne sfinţim viaţa şi vom deveni copiii lui Dumnezeu, împlinindu-i
poruncile din dragoste.
Să ne rugăm mult ca să aflăm calea de mijloc în educarea copiilor. Pe de o
parte, să nu-i răsfăţăm, iar pe de altă parte, să nu fim foarte severi, deoarece
severitatea dă naştere amărăciunii, încăpățânării. Să povăţuim cu seninătate,
să mustrăm blând şi paşnic, să pedepsim cu măsură, descoperindu-i copilului
gravitatea greşelii. Scopul pedepsei este îndreptarea.

Concurs de eseuri şi poezii

Text adaptat din cartea ”Cum să educăm ortodox copilul.
300 de sfaturi înțelepte pentru părinți de la sfinți și mari duhovnici”
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Blândețea
Cele mai frumoase lucrări vor fi premiate
cu cărţi oferite de Librăria
“Suflet Bucovinean” Suceava.

Pot participa la concurs elevii claselor I-VIII.
Materialele pot fi trimise până la 1 decembrie 2016
prin poştă sau e-mail (doar la eseuri) la adresa de mai jos.
Vă rugăm să specificaţi numele, adresa, clasa, şcoala
şi un telefon sau email pentru contact.
Îndemnăm învăţătorii şi profesorii să discute cu elevii conţinutul revistei
şi să-i încurajeze să participe la concursuri; să selecteze cele mai
valoroase lucrări 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 următoare.
Următoarea revistă va apărea în luna decembrie 2016.

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

