Este o zi frumoasă de vară. Soarele străluceşte printre frunzele
copacilor din curtea Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava şi
parcă ar vrea să ne urmeze în excursia pe care o aşteptăm cu nerăbdare.
Primim binecuvântarea şi rugăciunile de călătorie ale părintelui
şi în sfârşit pornim spre meleagurile mult visate.
Drumul spre primul loc de popas este minunat. Am văzut Lacul
Roşu, Cheile Bicazului, Ceahlăul. Nici nu am visat că sunt atâtea
frumuseţi atât de aproape de noi. Cât de minunate sunt lucrurile Tale,
Doamne...!, exclamăm împreună cu psalmistul David. După urcuşuri şi
coborâşuri printr-un peisaj mirific am ajuns la Mănăstirea Sâmbăta de
Sus, ctitorie a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, una dintre
cele mai vechi mănăstiri din Ţara Românească.
Dimineaţa am pornit spre Curtea de Argeş, trecând munţii
Făgăraşului. Stânci abrupte, flori brumate de apă, pârâiaşe
murmurătoare, cascade cristaline şi repezi, pajişti pline de flori, brazi
încărunţiţi de vreme, împrejurimi de poveste. Pe traseu, am vizitat
muzeul “Badea Cârţan” şi ne-am închinat la Mănăstirea Cârţişoara.
Ajunşi în vârful munţilor Făgăraş, am admirat cerul oglindit în Lacul
Bâlea. Înainte de a ajunge la mănăstire, ne-a rămas timp cât să ne
bucurăm de apusul de soare superb ce se pierdea în apele Lacului
Vidraru aflat la poalele munţilor. Mănăstirea Curtea de Argeş, cea care
adăposteşte moaştele Sfintei Filoteia, ctitoria lui Neagoe Basarab domn al Ţării Româneşti, ne-a uimit prin frumuseţea ei de neegalat.
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Învioraţi şi odihniţi, a doua zi am plecat spre
Valea Oltului, de-a lungul căreia sunt înşirate, ca nişte
mărgăritare, mănăstiri şi schituri, una mai deosebită
decât cealaltă, oprindu-ne la fiecare şi închinându-ne:
Schitul Ostrov, Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Turnu şi
Schitul Turnu Roşu. După o zi întreagă petrecută
vizitând mănăstirile de pe Valea Oltului, am ajuns din
nou la Sâmbăta de Sus, urmând ca a două zi să ne
îndreptăm spre Mănăstirile din Neamţ.
Urcând spre Moldova, am oprit în Braşov spre a
vizita Catedrala Ortodoxă şi Biserica Neagră renumită
prin stilul său gotic. Apoi am mers la Mănăstirile Runc
şi Ciolpani din judeţul Bacău, unde am primit cuvinte
ziditoare de suflet de la maica stareţă. Odihna
binemeritată am primit-o în acea seară prin binevoinţa
preotului Dumitru de la Biserica Filioara, aflată pe
drumul dintre Mănăstirea Agapia şi Mănăstirea
Văratec, unde cu evlavie ne-am închinat la icoana
făcătoare de minuni a Mântuitorului.
Ultima zi a acestui minunat pelerinaj ne-a oferit
prilejul să ne înobilăm sufletele la mănăstirile din
munţii Neamţului: Văratec, Agapia, Sihla, Sihăstria şi
Secu.
Mulţumim I.P.S. Pimen pentru că ne-a oferit
acest premiu prin care ne-am împodobit sufletele şi îl încredinţăm că ne
vom strădui să împlinim cele ce am învăţat şi să devenim modele bune
de urmat pentru ceilalţi copii.
Diana Andreea Putină, Suceava
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Prima ediţie a concursului “Sfinţii - modelul micuţilor creştini”
s-a desfăşurat la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, în data
de 2 iunie 2007. La concurs au participat premianţii concursurilor
organizate de revista “Biserica din sufletul copilului” în perioada 1 iunie
2006 - 1 iunie 2007. Concursul a avut două secţiuni, “Icoane” şi
“Eseuri”. Cei 15 premianţi au fost răsplătiţi cu o excursie la mănăstirile
de pe Valea Oltului ce s-a desfăşurat în perioada 23-27 iulie.
Felicităm toţi copiii participanţi la concursurile revistei,
precum şi părinţii şi cadrele didactice pentru sprijinul şi încurajarea
lor. Sperăm într-o participare numeroasă şi de calitate la toate
concursurile viitoare ale revistei.
Redacţia
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