Copil cinstitor de eroi...
...sunt
...sunt şi eu

unde nu sunt războaie şi nici dureri.
Veţi vedea când vom merge la
mănăstirile zidite de el că acolo e
multă pace şi sufletul se bucură,
simţind astfel puţin din pacea şi
frumuseţea veşniciei lui Dumnezeu.
- Dar când o să mergem,
bunicule? întrebară copiii.
- Vom ajunge la una dintre ele, la
Putna, pe 2 iulie, căci acolo este
înmormântat Sfântul Ştefan, şi în
această zi, în care el s-a mutat din
viaţa pământească în cea cerească,
este mare sărbătoare.
- Ce frumos! Mami, tati, strigară
băieţii, mergem la Putna, la
mormântul lui Ştefan cel Mare!
Părinţii îşi făcură repede apariţia
în dormitorul copiilor, neştiind ce e
cu gălăgia aceea. Andreea îi
întâmpină în pragul uşii mânuind
vitejeşte o sabie de plastic.
- Eu sunt Ştefan, spuse ea, şi o să
apăr camera de invadatori. Nimeni
nu are voie să intre, decât dacă
promiteţi că mergem împreună la
Putna!

Pentru noi, copiii, eroii înseamnă persoane model, care au făcut
ceva important pentru lumea din care fac parte, care şi-au
sacrificat propria viaţă pentru a-i ajuta pe cei de lângă ei sau
pentru o cauză nobilă, cum ar fi păstrarea credinţei în Dumnezeu,
cum au fost Sfântul Constantin Brâncoveanu şi fiii săi.
Mihai Vlad Vartic, cl a VI-a
Eroii sunt cei ce s-au jertfit pentru valorile neamului, pentru
Biserică, fiindcă mulţi dintre ei au murit în numele credinţei. N-au
murit doar pentru o cauză naţională, patriotică, ci au murit şi
pentru mărturisirea credinţei în Dumnezeu, deci şi pentru Legea
Creştinească.
Georgian Vlăduţ Doncean, cl. a VI-a
Eroii patriei sunt mereu vii în memoria noastră. Nu este suficient
să-i cinstim prin discursuri, declaraţii, depuneri de coroane de
flori, ci trebuie să-i cinstim, întâi de toate, printr-o viaţă curată,
frumoasă, demnă de jertfa lor, prin rugăciune şi pomenirea la
fiecare Sfântă Liturghie.
Andrei Marian Ciceu, cl. a VI-a
Dacă bisericile şi mănăstirile menţin încă viu cultul eroilor, în
celelalte domenii el nu este atât de popularizat. De aceea, mi-aş
dori ca la şcoală să învăţăm mai mult despre jertfa eroilor
neamului nostru, să vizităm monumente istorice şi să facem
pelerinaje la mănăstirile unde îşi au mormintele voievozii noştri.
Ariana Elena Bulboacă, cl. a VI a

Preot Dosoftei Dijmărescu,
Mănăstirea Putna
Mormântul Sfântului Ştefan cel Mare, Mănăstirea Putna

De aceea oamenii l-au numit
„părinte” al lor, „Sfântul Ştefan”,
„Ştefan cel Mare” şi „cel Bun”.
- Poate să fie un militar sfânt? a
întrebat Matei, care tot oscila dacă
să se facă sfânt sau militar.
- Da, poate, aşa cum a fost
Sfântul Ştefan cel Mare. Dacă el îşi
pune viaţa şi priceperea sa în slujba
lui Dumnezeu. De mai multe ori,
despre victoriile Sfântului Ştefan,
cei care le-au văzut au scris că
„acesta a fost gândul lui Dumnezeu”
cu el. Asta înseamnă că, fie în timp
de război, fie în timp de pace,
Sfântul Ştefan a căutat mereu să
facă voia lui Dumnezeu şi a reuşit.
- De aceea a făcut multe biserici şi
mănăstiri, câteva zeci? spuse
Andreea, care se pare că mai ştia
câte ceva şi tocmai de aceea voia să
audă şi mai multe de la bunicul.
- Da, a ctitorit multe biserici şi
mănăstiri pentru ca oamenii să aibă
de unde lua tărie în vremuri grele şi
pentru ca oamenii să nu uite că
Dumnezeu vrea ca toţi să ajungem
în Rai, care este Împărăţia Iubirii,

8

“Eroi au fost, eroi sunt încă” marii conducători ai ţării, care au
luptat pentru apărarea gliei şi a credinţei strămoşeşti, pentru
libertatea şi demnitatea poporului. Eroi contemporani cu noi sunt
cei care au suferit în închisorile comuniste, precum şi tinerii
martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989.
Suzan Otay, cl. a VI-a
Este o datorie sfântă să comemorăm eroii neamului în zile de
sărbătoare, cum ar fi Înălţarea Domnului. Să cerem în rugăciunile
noastre mijlocirea sfinţilor eroi români - Sf. Ştefan cel Mare, Sf.
Neagoe Basarab, Sf. Constantin Brâncoveanu - şi să ne rugăm ca
jertfa lor să aibă un ecou în conştiinţele urmaşilor.
Alexandra Birtoiu, cl. a VI-a
Noi ar trebui să contribuim cu toţii la prosperitatea ţării, să fim
mai uniţi şi să dăm dovadă de mai multă credinţă şi mai mult
patriotism. Faptele de eroism pot fi şi cele în care îl ajuţi pe cel de
lângă tine când are cea mai mare nevoie, când poţi să faci un bine
cuiva, când poţi salva o viaţă.
Ioana Biliuţă, cl. a VI-a
Profesor îndrumător Doina Ciceu, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava
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