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„În căutarea aproapelui pierdut”
Premiul I: Horodincă Irina, Iaşi

“Omul şi-a pierdut aproapele din ambiţie, din mândrie, din egoism. Ar putea să îl
recupereze atât de uşor! Dar mai întâi trebuie să se cunoască pe sine însuşi, să îşi cerceteze
minuţios adâncurile, să dezrădăcineze răul şi, mai mult decât orice, să îşi refacă legătura cu
Dumnezeu; căci fără El totul e în zadar...Căci omul este mic şi neînsemnat singur... “

Premiul II: Roman Roxana, Vicovu de Sus
“...M-a întrebat de ce fac semnul Sfintei Cruci când trec pe lângă biserică şi am spus că
aşa îşi mărturisesc creştinii ortodocşi credinţa. Ortodocşii cred că Sfânta Cruce reprezintă
altarul de jertfă al Mântuitorului care a făcut din Cruce, nu semn de ocară şi ruşine, ci semn
al bucuriei deoarece prin Cruce a fost adusă mântuirea la toţi cei care cred (I Corinteni 1, 18). ”

Premiul III: Andronic Maria, Dărmăneşti
“... am observat că acea bucurie care i-a cuprins pe toţi copiii nu consta în faptul că au
primit nişte lucruşoare, ci simplu fapt că cineva s-a interesat de situaţia lor, că nu sunt uitaţi
de semenii lor...Pentru ca aceşti copii să urmeze calea mântuirii, atunci din partea noastră
ar trebui să primească o mică flacără care să le lumineze drumul...”

Menţiuni
Zoară Laura, Suceava; Rotaru Roberta, Vereşti; Cazac Maria Daniela, Liteni
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Tema concursului:

„În căutarea aproapelui pierdut”
Dintre faptele creştine pe care le-aţi făcut
povestiţi-ne-o pe cea mai deosebită. Creaţi un eseu
şi ilustraţi-l cu desene sau fotografii.
Cele mai frumoase eseuri
vor fi premiate cu cărţi oferite de
Librăria „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare”.
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Tema concursului:

„Icoana din sufletul copilului”
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„Icoana din sufletul copilului”

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

Pot participa la concursuri elevii claselor I-VIII.
Materialele vor fi trimise până la 1 Decembrie 2006
prin poştă sau e-mail la adresa de mai jos.
Vă rugăm să specificaţi numele, clasa, şcoala şi adresa completă.

Premiul I
Andronic Maria
Dărmăneşti
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Premiul II
Cremeniţchi Ionuţ
Gura Humorului
Menţiuni

Premiul III
Crâşmaru Oana Elena
Bogdăneşti

Iliesi Dănuţ, Centrul Şcolar Suceava
Rusu Ionuţ, Găineşti; Polec Alexandra, Paltin

Aşteptăm impresiile voastre despre această revistă, propuneri, articole şi
desene create de voi pentru a fi publicate în numărul următor al revistei.

Mănăstirea “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
str. I. V. Viteazu, nr. 2, 720034 Suceava
micutiicrestini@yahoo.com
Revista este publicată on-line la: www.arhiepiscopiasucevei.ro/revistacandela.html

