Tabãrdae la
Putna

, 21 iulie 2011,
În dimineaţa zilei de joi
lui final al revistei
noi, premianţii concursu
copilului”, ne-am
“Biserica din sufletul
curtea Mănăstirii
adunat emoţionaţi în
la Suceava. Luând
Sfântul Ioan cel Nou de
tel ui ar him an dr it
bin ec uv ân tarea pă rin
it spre Mănăstirea
Vartolomeu, am porn
ţa părintelui stareţ
Putna, unde cu bunăvoin
ecem o săptămână
tr
Melchisedec urma să pe
duhovnicească.
şi locaş de veci al
Ajunşi la Putna, ctitorie
stru domnitor Ştefan,
Marelui şi Sfântului no
t impresionate de
inimile noastre au fos
lui colţ de rai în care
frumuseţea şi tihna ace
e petrecem această
eram blagosloviţi să n
tabără de creaţie.
e-am închinat în
După ce ne-am cazat, n
mormântul Sfântului
biserica mănăstirii şi la
făcut cunoştinţă unii
Voievod Ştefan. Apoi am
îndrumătoare, şi am
cu alţii şi cu doamnele
arelor zile.
aflat programul următo
nii de eseuri au
Copiii câştigători ai secţiu
amna profesoară de
lucrat împreună cu do
toarele articole ale
limba română la vii
Ioachim şi Ana, textul
revistei: Viaţa Sfinţilor
rea unor citate din
benzii desenate, alege
ie Papacioc pentru
scrieri ale părintelui Arsen
”, alegerea unor pilde
pagina “Mari Duhovnici
şti pe nt r u co pii ,
din că rţi du ho vn ice
e tabără.
conceperea jurnalului d
ţiunii de pictură
ai
Copiii câştigători sec
câte o icoană a unui
icoane au pictat fiecare
ales, fiind ajutaţi de
sfânt pe care şi l-au
desen şi de părintele
doamna profesoară de
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tna, care le-au
Isaia de la Mănăstirea Pu
un e i ico an e
i
i
ăr
ict
e xp l ic at t e h ni c a p
bizantine.
în care ne-am
Pe lângă aceste activităţi
-am îmbunătăţit
folosit creativitatea şi ne
şi de natura şi
abilităţile, ne-am bucurat
e.
lăcaşurile sfinte din apropier
ră am vizitat
ă
ab
t
e
d
zi
În a treia
Daniil Sihastrul,
faimoasa chilie a Sfântului
Voievod.
duhovnicul Sfântului Ştefan
at cu evlavie la
icip
t
par
m
a
ă
Duminic
ultat cuvântul de
Sfânta Liturghie şi am asc
bei. După-amiaza
învăţătură de la finalul sluj
re a unei colege de
am sărbătorit ziua de naşte
.
tabără care a împlinit 11 ani
ces spre Schitul
ur
p
am
aţa
ne
mi
di
i
Lun
distanţă, unde
km
Sihăstria Putnei, aflat la 4
moaşte, am
e
el
t
ne-am închinat la sfin
iri pentru cei
t
in
m
a
cumpărat cărţi, iconiţe şi
că am fost
oşi
ur
buc
s
dragi, apoi ne-am întor
.
ită
pelerini în acea zi însor
Mănăstirea
Părintele Elefterie de la
concurs pe teme
Putna a organizat un
s-au decernat mai
religioase în urma căruia
ţi duhovniceşti şi
multe premii constând în căr
CD-uri cu muzică psaltică.
voioşi Dealul
Marţi dimineaţă am urcat
ajul magnific al
Crucii unde am admirat peis
a de 38 de metri ce
văii Putnei, precum şi cruce
Sfântul Voievod
marchează locul de unde
eata care a decis
Ştefan a tras cu arcul săg
locul de zidire al bisericii.
nat în jurul
În ultima seară ne-am adu
povestit,
am
,
tat
focului de tabără, am cân
imbat
sch
am
i,
ne-am oferit cu drag cadour
ura şi
ăt
g
le
m
e
in
ţ
adrese, promiţându-ne să
ile de
z
ate
un
in
m
te
părându-ne rău că aces
şit.
r
tabără se apropie de sfâ
despărţit cu
A doua zi dimineaţă ne-am
lni vara viitoare,
speranţa că ne vom reîntâ
e şi de aceeaşi
uniţi de aceeaşi prieteni
dragoste de Hristos.
I-a, Suceava
Andreea Nistor, cl. a VII
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