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cUPRINS 



 Episcopul nostru e un om blând 
şi drept, înţelept şi mare iubitor al lui 
Dumnezeu. Am înţeles acest lucru după 
multe dimineţi de practică liturgică, dimineţi 
care încep la ora 6.
 Negreşit, în fiecare miercuri, când 
mergem la catedrală, Sfinţia Sa e acolo, 
aşteptându-ne cu zâmbetul pe buze şi, de 
aceea, doar faptul că îl vedem ne umple 
sufletele de bucurie şi ne face să ne apropiem 
cu mai mare dragoste. Ne iubeşte ca pe 
propriii copii şi vrea să ne înveţe să-L 
cunoaştem pe Dumnezeu aşa cum Îl cunoaşte 
el.
 Astăzi se apropie de sfântul altar sfios, 
aşa cum o face atunci când vrea să ceară ceva 
de la Dumnezeu, aşa cum se roagă de fiecare 
dată când avem examene sau când plecăm 
în pelerinaje în binecuvântate locuri. Înalţă 
mâinile spre cer şi se roagă cu glas tare :
  Doamne şi Stăpânul vieţii mele, 
duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii 
de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da 
mie!
 Un fior trece printre noi. Aşa suntem. 
Cam leneşi, cam delăsători, ne îngrijim prea 
mult de ziua ce urmează, ne facem prea 
multe planuri şi ne dorim să fim apreciaţi sau să fim mereu primii. Părintele nostru se roagă 
pentru noi! Am înţeles asta din lacrimile ce i-au împăienjenit ochii, dar şi din durerea cu care 
rosteşte cuvintele.
 Închinarea sa până la pământ  e făcută fără grabă, iar mie mi se pare că îngerii trebuie să 
se fi apropiat, ca să asculte rugăciunea aceasta sfâşietoare şi să o ducă apoi în ceruri.
Cuvintele se aud iarăşi. Acum sunt rostite cu dragoste părintească şi cu dorinţa arzătoare a 
împlinirii lor:
 Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-mi mie, slugii 
Tale!
 Urmează o nouă închinăciune şi vorbele se aud din nou tremurător, însă rostite negreşit în 
numele nostru, al tuturor celor ce suntem în acel ceas al dimineţii acolo.
 Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi sã nu osândesc pe 
fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin! 
 S-a întors apoi cu faţa spre noi şi ochii săi blânzi au strălucit văzându-ne. Niciun cuvânt 
de învăţătură, nicio dojană, ci doar semnul apropierii pentru miruire. Ne-a dat în tăcere sfânta 
anafură, binecuvântându-ne după obicei, şi ne-a trimis să-L căutăm pe Dumnezeu în noi şi în 
fiecare dintre semenii noştri.
 Bucuria pe care am simţit-o atunci ascultând cuvintele rugăciunii Sfântului Efrem Sirul 
am mai trăit-o, slavă Domnului,  şi cu alte prilejuri, dar nu cred că vreun părinte s-a îngrijit atât 
de sufletele copiilor lui, precum episcopul nostru în ziua aceea! 

Prof. Cati FULGEANU
Şcoala Nr. 31, Bucureşti

DOAMNE, STĂPÂNUL VIEŢII MELE…
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 EdITORIAL



 
 n neamul lui Sem, fiul lui Noe, s-a 

născut după mulţi ani Terah. Terah a 
avut trei fii: Avram, Nahor şi Haran, 

iar Haran a avut un fiu pe nume lot Lot.
 Dumnezeu i-a cerut lui Avram să 
plece din casa tatălui său şi din locul în 
care trăise împreună cu acesta, în alt loc 
pe care El i-l va arăta. Îi promite că va fi 
binecuvântat şi că va avea mulţi urmaşi, 
care vor forma un popor mare. 

CHEMAREA LUI AVRAM

Î
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MOISE NE-A POVESTIT cĂ ...



 Toţi cei care îl vor binecuvânta pe 
Avram vor fi binecuvântaţi, iar cei ce-l 
vor blestema vor fi blestemaţi şi toate 
neamurile pământului se vor binecuvânta 
prin el. 
 Având încredere în cuvântul lui 
Dumnezeu a plecat Avram cu soţia lui 
şi cu Lot, nepotul său, luând cu ei toate 
averile şi toţi oamenii din ţinutul lor. 
Au ajuns mai întâi în Canaan, la stejarul 
din Mamvri, şi Avram a zidit acolo un 
jertfelnic Domnului.
 De acolo au pornit spre răsărit şi 
ajungând la un munte, a zidit şi acolo 
un jertfelnic Domnului, iar de acolo s-au 
îndreptat spre miazăzi (sud).
 Din cauza foametei, Avram s-a 
hotărât să plece în Egipt, însă, înainte de a 
pleca, şi-a rugat soţia să spună egiptenilor 

că îi este soră, ca nu cumva egiptenii, atraşi 
de frumuseţea ei, să-l ucidă pe el pentru a 
o lua pe ea.
 Când au ajuns în Egipt, faraonul a 
luat-o pe Sarai de soţie. Lui Avram i-a dat 
oi, vite, măgari şi cămile, slugi şi slujnice, 
drept mulţumire. 
 Pentru a-l determina să se despartă 
de Sarai, ca aceasta să se întoarcă la Avram, 
Domnul l-a pedepsit pe Faraon. Faraonul 
l-a chemat pe Avram şi i-a cerut să plece 
din Egipt împreună cu Sarai.
 Şi a dat faraonul poruncă oamenilor 
săi  să-l petreacă pe Avram, pe femeia lui 
şi toate câte avea, şi pe Lot, care îi însoţea.

Daniela POSTOLACHE
Seminarul Teologic Liceal Ortodox

„Dumitru Stăniloae” - Braşov
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MâINI îNdEMâNATIcE

Coşuleţ pentru 
ouăle de Paşti

Copiii de la Grădiniţa Arc-en-ciel 
din Bucureşti au pregătit, cu 

ocazia Sfintelor Paşti, coşuleţe 
speciale pentru ouăle roşii. 

Urmaţi-le exemplul 
şi realizaţi propriile 

voastre coşuleţe.

Pentru a începe lucrul, este nevoie de o foaie A4 şi de un capsator.

Pasul 1: 
 Se pliază foaia, astfel 
încât marginea din stânga să se 
suprapună peste cea de jos. Dacă o 
desfacem, îndoitura este diagonala 
unui pătrat.

Se rupe restul de foaie, şi se 
împătureşte în patru, pentru a 
forma toarta coşului.

Pasul 2: 
 Se unesc două colţuri opuse 
ale pătratului de hârtie pentru 
a forma un triunghi. Se unesc 
colţurile din stânga şi dreapta, 
pentru a forma un triunghi mai mic. 
Se desface foaia şi se pliază în două, 
pentru  a forma un dreptunghi. 

Dreptunghiul se pliază, la rândul 
lui, pentru a forma un pătrat. 

Îndoiturile făcute mai devreme ne 
ajută  să pliem corect hârtia.

Pasul 3: Pătratul se desface şi laturile sale formate din hârtia pliată se  
 îndoaie pe interior, formând un nou triunghi.

Pasul 4: Colţul de sus al triunghiului se îndoaie până atinge latura  
  opusă, apoi se dezdoaie.

Pasul 5: 
 Cele două rânduri de colţuri 
laterale ale triunghiului se îndoaie 
pe orizontală, introducându-se unul 
în celălalt, ca într-un buzunăraş.

Pasul 6: 

Se capsează 
toarta 
coşuleţului 
de cele două 
părţi ale lui, 
formate din 
colţurile 
triunghiului. 

Introduceţi degetele 
în interiorul hârtiei 
pliate şi trageţi 
pentru a-l 
desface. 

Bravo!
Coşuleţul 
este gata! 

Despina MERCA
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Hai să 
colorăm!

MâINI îNdEMâNATIcE

Arhanghelul Gavriil i-a 
vestit Maicii Domnului că 
Îl va purta în pântece pe 

Mântuitorul lumii. Praznicul 
Bunei Vestiri e sărbătorit pe 

data de 25 martie. 

Să ne bucurăm împreună cu 
Născătoarea de Dumnezeu şi 
să colorăm imaginea de mai 
jos, care ne prezintă acest 

eveniment!
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 În sâmbăta Sfântului Teodor, prima din Postul Mare, 
copiii se însoţesc, adică devin fraţi de cruce cu prietenii 
lor cei mai buni, fetele şi băieţii separat. Fetele se vor numi 
surate, văruţe sau soaţe, iar băieţii, fârtaţi sau veri. 
 Sunt locuri în care mamele le pregătesc nişte colăcei 
speciali: brăduleţi împletiţi pentru băieţi şi pupeze 
rotunde pentru fetiţe. În unele părţi, copiii se învârtesc 
în jurul unui pom, de regulă, un măr, în care şi-au pus 
colăceii. Apoi scrijelesc în coaja pomului o cruce, ca martoră 
a jurământului, şi o sărută cu toţii. Jură că vor fi fraţi buni, se vor respecta şi se vor ajuta toată 
viaţa, apoi scutură pomul. Al cui colăcel cade primul, este fratele mai mare, de care ascultă toţi. 
Apoi apucă fiecare ce colăcel se nimereşte şi îl mănâncă.
 Prin alte părţi, în Ţara Haţegului de pildă, colăceii sunt în formă de opt şi au o creastă de 
aluat. După ce se înfrăţesc, copiii îşi duc colăceii la un râu şi le dau drumul pe apă. Al cui pluteşte 
în frunte va deveni fratele sau surata mai mare…

Prietenie trainică... 

 

Mărţişoare

Sfinţi şi anotimpuri
 Primele zile ale primăverii sunt foarte schimbătoare; ba e cald, ba e frig! Sătenii cred 
că sfinţii au grijă şi de vreme: de ploi potrivite, de căldură şi chiar de fulgere şi trăsnete; dar 
vremea urâtă de la începutul primăverii au pus-o pe seama unei babe răutăcioase, care a 
împrumutat numele Sfintei Muceniţe Evdochia: Baba-Dochia. 
 Prin locurile unde primăvara vine mai devreme, oamenii cred că anotimpul cald este 
adus de Sfântul Teodor, sărbătorit de Biserică în prima duminică din postul Sfintelor Paşti, 
şi de Baba-Dochia (1 martie). În regiunile mai reci, primăvara începe cu Dochia şi Sfinţii 
Mucenici din Sevastia (9 martie). Cică zilele dintre 1 şi 9 martie sunt schimbătoare ca babele, 
ba frumoase, ba urâte, iar căldura se statorniceşte abia după „moşi”, cele nouă zile de după 
Sfinţii Mucenici! 
 Oricum ar fi vremea, ne bucurăm când vine primăvara. Copiii, mai mult decât toţi! Este 
o perioadă plină de evenimente pentru ei: începe Postul Mare, când îşi strâng relaţiile de 
prietenie, primesc şi dau mărţişoare, vin Floriile şi Sfintele Paşti, cu ouă roşii şi cozonaci... 

 De 1 martie, copiii şi 
femeile poartă mărţişoare! 
 Înainte, femeile împleteau 
un fir de lână roşie sau neagră cu 
unul din lână albă şi-l prindeau 
la gât sau la mână. Cine avea 
atârna de mărţişor un bănuţ 
găsit, semn de noroc. Cei mai 
mulţi îl purtau până când vedeau un copac 
înflorit. Atunci îl scoteau şi îl agăţau de o 
creangă... 
 1 martie este prima zi de primăvară. 
Pentru multe popoare străvechi, inclusiv 
romanii,  a fost prima zi din an. Unii spun 
că Baba-Dochia era o întruchipare a anului 
vechi, care moare pentru că se schimbă 
anul…

  În unele poveşti, se spune că 
mărţişorul a fost tors de Baba-
Dochia. Mergea după oi şi 
torcea, când a găsit un bănuţ; l-a 
găurit şi l-a pus la gât, pe un fir 
de lână. 
 Se crede că mărţişorul 
reprezenta noul an: zilele, 

lumina şi vara, erau simbolizate prin firul 
alb; cel negru însemna nopţile, întunericul 
şi iarna. 
 Cel negru a fost înlocuit cu unul 
roşu şi, treptat, şi-a schimbat înţelesul, 
devenind simbol al sănătăţii: alb la faţă 
şi roşu în obraji... De ce-l purtau? Pentru 
sănătate şi noroc... 

Însoţirea în Ţara Haţegului
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Cuvioasa Muceniţă Evdochia

 Baba-Dochia a împrumutat numele Cuvioasei Muceniţe Evdochia, 
dar nu există nicio legătură între această fiinţă imaginară, pe care 
Dumnezeu o pedepseşte pentru răutate şi nechibzuinţă, şi Cuvioasa 
Evdochia, răsplătită pentru credinţa ei neclintită! Sfânta Evdochia s-a 
lepădat de viaţa păcătoasă pe care o ducea, s-a călugărit şi a făcut minuni, 
întorcând pe mulţi la dreapta credinţă. A trăit pe vremea împăratului 
Traian şi este sărbătorită de Biserică la data de 1 martie.

Povestea Babei-Dochia
 Se spune că Baba-Dochia era o femeie harnică, dar tare rea. Avea un fecior, care se 
însurase cu o fată bună şi răbdătoare, dar Baba-Dochia se purta foarte urât cu ea. 
 Într-un an, baba a trimis-o pe nora ei, la sfârşitul lui februarie, să-i aducă fragi. Nora 
s-a dus, dar de unde să-i aducă, dacă nici nu înverzise iarba? Tot căutând şi plângând, nora 
ajunse într-o pădure, unde zări un foc. Lângă foc s e încălzea Dumnezeu, preschimbat într-
un bătrân sărman. Bătrânul o întrebă unde merge şi de ce plânge şi biata nevastă Îi povesti 
totul.
 Lui Dumnezeu I se făcu milă de ea şi o pofti să se încălzească. Apoi îi umplu cofiţa cu 
jăratic, o legă la gură cu o năframă şi îi spuse să i-o dea babei, dar fără să se uite în ea. Nevasta 
Îi mulţumi şi aşa făcu.
 Baba găsi fragi în cofiţă şi crezu că a venit primăvara. De aceea, se hotărî să plece cu 
oile şi cu caprele la munte, la păscut. Se 
îmbrăcă cu nouă cojoace, îşi luă oile şi 
furca, să toarcă, şi plecă. 
 Pe drum, se întâlni cu Martie.
 – Unde te duci, Dochio? Nu-i vremea 
de plecat la munte, că-i martie abia! Nu te 
temi că vei îngheţa? 
 – Nu o să îngheţ, căci am nouă cojoace 
groase şi de martie nu-mi pasă!
 Martie este o lună mânioasă; ba 
plouă, ba ninge, rar se îmbunează şi lasă 
să fie câte o zi caldă. Înfuriat, s-a hotărât să 
o pedepsească pe Dochia şi i-a cerut nişte 
zile împrumut lui Februarie (cică de atunci 
a rămas luna februarie mai scurtă!). Şi a dat 
întâi nouă zile ploioase şi friguroase. Baba-
Dochia nu a renunţat să urce la munte. 
 Dar când primul cojoc s-a udat, a 
trebit să-l arunce, căci nu-l mai putea duce. 
Şi uite aşa, a lepădat câte un cojoc în fiecare 
zi, până a rămas în cămaşă. Atunci Martie 
a dat un ger cumplit, iar Baba-Dochia a 
îngheţat, cu oi şi capre cu tot. Se spune 
că Dumnezeu a transformat-o în stană de 
piatră, ca oamenii să nu uite că rânduielile 
firii trebuie respectate, altfel o păţeşti! Iar 
de atunci, zilele urâte se repetă an de an...

rubrică realizată de Ana PASCU

De când sunt ouăle roşii?
 Se spune că, atunci când a fost răstignit 
Domnul   Hristos, Maica Domnului s-a dus 
cu un coş de ouă la soldaţi şi i-a rugat să 
nu-L mai chinuiască. Soldaţii mai rău L-au 
batjocorit. Atunci Maica Domnului a pus 
coşul lângă cruce şi a început să plângă. 
Sângele Domnului a curs peste ele: unele 
s-au înroşit complet, altele au fost doar 
stropite… De atunci, cică, se fac ouă roşii, şi 
vopsite, şi încondeiate!
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 Iepurele european face 
parte dintr-o familie numeroasă, 
al cărei nume latin este Leporidae. 
Familia cuprinde 24 de specii de 
iepuri, împărţite în nouă genuri. 
Având o bună capacitate de 
adaptare, iepurele european 
(Oryctolagus cuniculus) trăieşte 
în prezent pe toate continentele, 
în afară de Asia şi Antarctica. 
Tot iepurele european, deşi a 
fost domesticit târziu, prin jurul 
anului 1000, a dat naştere raselor 
domestice, crescute pentru carne, 
blană şi animale de companie! 

Iepuraş drăgălaş...

 Iepurii sunt foarte frumoşi. Au 
ochi rotunzi şi urechi lungi, iar picioarele 
lungi şi puternice din spate îi ajută să 
fugă de duşmani. Greutatea şi înălţimea 
iepurilor variază mult, în funcţie de rasă. 
Cei mai mari ating 8 kilograme, în timp 

ce iepurele-pitic abia cântăreşte un 
kilogram! Iepurele european are 

blana de pe corp de culoare gri-
bej, cu nuanţe maronii sau roşcate, 
în nuanţe mai deschise pe burtă 

şi albă sub codiţă. Iepurii domestici 
au, în schimb, culori foarte variate: există 
iepuri albi, gri, negri, bej, tărcaţi... 

Blând şi curajos...

 Având mulţi duşmani naturali, 
iepurii nasc mulţi pui: între 3 şi 12 
iepuraşi, de 3 – 5 ori pe an, între februarie 
şi august. De aceea, au devenit un simbol 
tradiţional al rodniciei la multe popoare 
străvechi din Europa. Puii se nasc orbi şi 
goi. Mama îi alăptează o dată pe zi, timp 
de 3 – 4 săptămâni, şi îi apără de duşmani. 
Iepurii masculi apără cu agresivitate orice 
iepuraş, chiar dacă 
nu îi este rudă!

 

Iepurele (Oryctolagus cuniculus)

10 • chemarea credinţei • martie - aprilie 2010

LUMEA LUI dUMNEZEU



Ce avem la masă astăzi?

 Dinţii iepurilor, ca şi ai 
rozătoarelor, cresc fără încetare. Ei 
trebuie tociţi, altfel le provoacă răni. 
Iată de ce ronţăie tot timpul... 
 Mănâncă tot soiul de plante; 
iarna, se mulţumesc cu scoarţă şi 
crenguţe de arbuşti. Pot scormoni 
pământul în căutare de seminţe, 
rădăcini şi bulbi. Se dau în vânt 
după fructe. Dau iama şi în recoltele 
oamenilor, preferând varza, morcovii 
şi cerealele. 
 Când sunt mulţi iepuri într-o 
anumită zonă, vegetaţia este mai 
săracă, dar nici fără iepuri nu-i bine! 
Mâncând ierburile, care altfel ar creşte 
prea înalte, iepurii ajută la prevenirea 
incendiilor care apar vara în păduri, pe 
secetă, răspândesc seminţele plantelor, 
afânează pământul săpând vizuini...

Viaţă de familie

 Iepurii sunt activi noaptea. 
Când sunt puţini, trăiesc în familii, 
când sunt mulţi pe un teritoriu, se 
adună în grup. Grupul este dominat 
de o singură pereche de iepuri, pe care 
celelalţi membri o apără şi o ascultă. 
În sălbăticie, iepurii nu sunt aşa de 
blânzi ca prietenii din cuşcă! Când simt 
vreo primejdie, iepurii îşi avertizează 
grupul, lovind pământul cu lăbuţa 
din spate. Iepurii fug de duşmani, 
dar la nevoie, îşi înfruntă adversarii, 
încercând să-i lovească cu botul! 

o tradiţie germanică

 În unele ţări, oamenii le spun 
copiilor că ouăle de Paşti sunt aduse 
de un iepuraş, care le lasă prin grădină. 
Copiii le caută şi mai găsesc, printre 
ouă, şi cadouri mici: ouă de ciocolată, 
iepuraşi de pluş... Dar aşa este, oare?
 La vechii germani, iepurele 
le amintea oamenilor, în timpul 
sărbătorilor de primăvară, de rodnicia 
acestui anotimp, ca şi ouăle. Multe 
popoare străvechi dăruiau ouă colorate 
primăvara, ca să le meargă bine 
familiilor şi gospodăriilor.

 Cu încetul, pentru că Sfintele Paşti cad 
primăvara, oamenii au păstrat ouăle roşii şi le-au 
schimbat semnificaţia.  Ele au devenit, pentru creştini, 
un simbol al Învierii Domnului Hristos, Care, spun 
oamenii, a ieşit din mormânt ca puiul din găoace. 
Popoarele ortodoxe nu leagă în niciun fel ouăle roşii 
de iepuraşi. Nici măcar în Germania oamenii nu cred 
toţi în această poveste!  
 

1. Scoate din listă două vieţuitoare care 
nu atacă iepurii: bufniţa, linxul, vulturul, 

limaxul, nevăstuica, veveriţa, hermina, 
câinele, vulpea, lupul. 

2. Caută în imaginea de mai jos patru alimente 
pe care le preferă iepuraşul.

Jo
c

   În Bavaria, oamenii spun că ouăle roşii le sunt 
aduse de un cocoş, în Turingia şi Westfalia, de o vulpe, 
în Hanovra, de un cuc, iar în Tirol, de o găină!

rubrică realizată de Ana PASCU
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Descoperiţi împreună cu băieţelul din 
imagine patru obiecte bisericeşti.

ouăle vor să fie colorate pentru a sărbători şi ele Învierea 
Domnului. Pentru a descoperi culorile pe care trebuie să le 

folosiţi, urmaţi codul de mai jos.

 

3 = roşu
5 = verde
8 = galben

2+1

5-2

4x2

9 : 3

3+2

11-6

3x1

3

3

3

5+3

6+2

10-2

4+4

11-3
13-5

511-6

25 : 5
16-8

12 : 4

24 : 3

21 : 7

5 5

8

8
30:10

4-1 35
 : 7

27
 : 9

18
 : 6

(ouăle roşii)

3

3

33

3
3

3

5
5

5
3

3
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NĂPâRSTOc, hAI LA jOc! 



Uniţi cu 
creionul cele două 

biserici care sunt identice!

Adunând cifrele de pe 
treptele scării, veţi afla în ce zi 
din luna aprilie este sărbătorit 

Sfântul din icoană.

Calculele din interiorul omiduţei ne duc la capitolul din 
Sfânta Evanghelie după Ioan în care se povesteşte despre 
Învierea Domnului. Aflaţi despre ce capitol este vorba, 

citiţi-l şi povestiţi-l apoi şi prietenilor voştri!

3

6

7

4

3

6 -3 +5 +4 -10 +7 +9 +2 +8 - 3 -5 =
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NĂPâRSTOc, hAI LA jOc!



Îngerul rafael îl 
însoţeşte pe Tobie

 Demult, înainte 
de naşterea lui Hristos, 
trăia un om drept, fără 
vedere, pe nume Tobit, 
care era căsătorit cu 
Ana şi aveau împreună 
un fiu, pe nume Tobie. 
 Când a venit 
momentul ca Tobit să 
plece la Dumnezeu, l-a 
chemat pe Tobie şi l-a 
trimis în Ragheşul Mediei, 
ca să recupereze zece talanţi 
de argint de la Gabael. Tobit 
l-a sfătuit pe fiul său să nu plece 
singur şi să găsească un tovarăş 
de drum. Căutând un însoţitor, 
Tobie s-a întâlnit cu Îngerul 
Rafael, care s-a prezentat a 
fi Azaria, fiul lui Anania cel 
mare, din neamul fraţilor lui 
Tobit. Îngerul nu i-a dezvăluit 
acestuia natura sa, ci i-a spus că îl cunoaşte pe 
Gabael şi că îl va însoţi.
 – Dumnezeu să vă îndrepte calea şi 
îngerul Lui să meargă împreună cu voi! i-a 
binecuvântat Tobit la plecare.
 Ana plângea, dar Tobit a liniştit-o, 
zicându-i că un înger bun va merge împreună 
cu fiul lor. 
 

 În călătoria lor, 
Îngerul a avut grijă de 
Tobie şi l-a ajutat să 
se căsătorească cu o 
fată bolnavă, pe care a 
vindecat-o. După ce au 
recuperat arginţii de 
la Gabael, s-au întors 
acasă, unde Tobie, cu 
ajutorul Îngerului, i-a 
redat tatălui vederea. 
 La întoarcere, 
Îngerul Rafael nu a 
vrut să primească 
răsplată, ci le-a spus 
acestora să aducă 

slavă lui Dumnezeu, să 
facă bine şi să preţuiască 
rugăciunea cu post, 
milostenie şi cu dreptate. 
Apoi şi-a descoperit 
identitatea, spunând că 
el este Îngerul Rafael, 
că a fost împreună cu ei 
în fiecare moment din 

viaţa lor şi că el ridică 
rugăciunile sfinţilor către 

Dumnezeu.
 – Eu nu am venit din voia mea, ci din 
voia Dumnezeului nostru, de aceea să-L 
binecuvântaţi mereu! a spus Îngerul Rafael, 
ridicându-se la cer, la Tatăl care îl trimisese în 
mijlocul prietenilor Săi, pentru a le fi însoţitor, 
învăţător şi păzitor de rele.

Narcisa-Mihaela CÂDĂ

   Înger, îngeraşul meu...

rugăciune la plecarea într-o călătorie

 Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti calea, adevărul şi viaţa şi ai 
călătorit împreună cu Iosif şi cu cei doi ucenici spre Emaus, Însuţi Stăpâne, călătoreşte şi cu 
mine, robul Tău, binecuvântând călătoria mea. Trimite-mi înger păzitor ca lui Tobie, ca să-mi 
fie povăţuitor şi păzitor şi să mă ferească de tot răul. Şi astfel, cu pace, sănătate şi bună sporire 
să mă întorc la ale mele (acasă) şi toată viaţa să Te slăvesc, în veci. Amin!

Colorează imaginea!
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LAUdĂ, SUFLETE AL MEU, PE dOMNUL!



 SĂ CREDEM ÎN ÎNVIEREA LUI!

 În prima duminică, 
seara, după ce a înviat 
Hristos, ucenicii 
stăteau ascunşi de frica 
iudeilor. Iisus a venit 
la ei şi, aşezându-Se în 
mijlocul lor, le-a zis:  
 – Pace vouă!
 După ce le-a arătat 
mâinile şi coasta Sa, i-a 
binecuvântat iar: 
 – Pace vouă! Precum 
M-a trimis pe Mine Tatăl, 
vă trimit şi Eu pe voi. 
Luaţi Duh Sfânt. Cărora 
le veţi ierta păcatele, le 
vor fi iertate şi cărora le 
veţi ţine, vor fi ţinute.
 Unul din cei 
doisprezece apostoli, 
Toma, numit 
Geamănul, nu era cu 
ei când a venit Iisus şi, 
când i-au spus ceilalţi 
ucenici că L-au văzut 
pe Domnul, el nu i-a 
crezut. 
 – Dacă nu voi vedea 
şi nu voi atinge semnul 
cuielor din mâinile Lui 
şi dacă nu voi pune 
mâna mea în coasta 
Lui, nu voi crede.
 Peste opt zile, 
ucenicii  lui Iisus 
erau iar în casă şi Toma 
era împreună cu ei. 
Atunci a venit Iisus, intrând prin uşile 
încuiate şi, aşezându-Se în mijlocul lor, 
le-a zis: Pace vouă! L-a chemat pe Toma 
aproape şi i-a spus:
 – Pune degetul tău pe rănile din mâna 
Mea! Dă-mi mâna ta şi o pune în coasta 
Mea şi nu fi necredincios, ci credincios!
 – Domnul meu şi Dumnezeul meu! a 
răspuns Toma, apropiindu-se.
 – Pentru că M-ai văzut, ai crezut. 
Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! 

 
 Multe alte minuni a făcut Iisus înaintea 
ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cărţi, 
iar cele ce s-au scris sunt ca să credem că 
Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi, 
crezând, să avem viaţă în numele Lui. 

Prof. Cati FULGEANU
Şcoala Nr. 31, Bucureşti
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 SĂ îNVĂŢĂM dE LA dOMNUL



eniile sunt slujbe de dimineaţă (utrenie) care se săvârşesc în seara zilei precedente ca 
o formă de priveghere prelungită a zilei, ca umplere a serii cu lumina duhovnicească 

a rugăciunii şi a cântării. Cu alte cuvinte, denia face ca seara să fie ziuă şi lumină de 
priveghere. Deniile sunt specifice zilelor de joi şi sâmbătă din săptămâna a cincea din Postul 
Paştilor, precum şi întregii săptămâni a Sfintelor Patimi, care precede sărbătoarea Învierii 
Domnului. Deniile din Săptămâna Patimilor încep, de fapt, duminică seara cu denia de luni 
şi se termină cu Vinerea Patimilor seara, când are loc slujba deniei de sâmbătă, în care se 
cântă şi Prohodul Domnului.  

(din prefaţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel 
la cartea Deniile din Postul Mare)

Canonul cel Mare sau Canonul 
de Pocăinţă este scris de Sfântul 

Andrei Criteanul în secolul al VIII-lea 
şi este  alcătuit din 250 de strofe. Se citeşte 

la Pavecerniţa Mare, în serile primelor patru 
zile ale postului. În săptămâna a cincea este citit 

integral miercuri seara, când are loc utrenia de joi.

Acatistul Bunei Vestiri este atribuit Patriarhului 
Serghie al Constantinopolului (sec. al VII-lea) 
şi este alcătuit din 24 de strofe ce exprimă, 
într-o manieră poetică, învăţătura Bisericii 
despre Maica Domnului. Se citeşte vineri 
seara, când are loc utrenia de sâmbătă.

Duminică seara are loc utrenia de luni, 
în care se aminteşte despre istoria lui 

Iosif, Patriarh al Vechiului Testament, 
văzut de Biserică drept o preînchipuire 

(imagine) a lui Hristos, şi despre blestemul 
Domnului adresat smochinului neroditor, 

simbol al Legii celei Vechi.        

d
deniile,  urcus  spre  înviere

deniile din saptamâna a cincea

deniile din Saptamâna Mare
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Luni seara are loc utrenia de marţi, 
în care se aminteşte despre prevestirea 

lui Hristos privind distrugerea 
templului din Ierusalim, Moartea şi 

Învierea Sa, semnele vremurilor din urmă 
şi se citeşte parabola celor zece fecioare.      

Marţi seara are loc utrenia de miercuri, în 
care se aminteşte despre planul lui Iuda de 

a-L vinde pe Mântuitorul şi despre ungerea 
cu mir a femeii păcătoase.

Miercuri seara are loc utrenia de 
joi, în care se aminteşte despre 
Spălarea Picioarelor, Cina cea de 
Taină, Rugăciunea din Grădina 
Ghetsimani, Trădarea lui Iuda. 

 Joi seara are loc utrenia de vineri, numită 
şi Denia celor Douăsprezece Evanghelii, în 

care se aminteşte despre Judecata, Răstignirea şi 
Punerea în Mormânt a lui Iisus. În această zi se 

scoate Sfânta Cruce în mijlocul bisericii.

Vineri seara are loc utrenia de sâmbătă, în care 
se cântă Prohodul Domnului, simbolizând 
slujba înmormântării Mântuitorului. În această 
zi, credincioşii trec pe sub o masă pe care este 
aşezat Sfântul Epitaf, închipuind mormântul 
lui Iisus. Apoi, luând Sfântul Epitaf, preoţii şi 
credincioşii ocolesc biserica de trei ori.

De-a Ta voie, Doamne,
Pogorând sub pământ, 
Pe toţi oamenii din moarte i-ai înviat 
Şi la slava Tatălui i-ai înălţat.

Ca grăuntele de grâu,
Ce-ncolţeşte-n pământ, 
Spic aducător de rod nouă Te-ai făcut, 
Înviind pe toţi urmaşii lui Adam.

(versuri din Prohodul Domnului, Starea I)

deniile,  urcus  spre  înviere

rubrică realizată 
de Ani-Eliza 

BUSUIOC
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Istoria 
Crezului niceoconstantinopolitan

 În timpul domniei împăratului Constantin 
cel Mare (274-337), unii creştini credeau că 
Hristos nu este Dumnezeu adevărat, ci o fiinţă 
superioară creată de Dumnezeu-Tatăl. Aceşti 
creştini erau învăţaţi de către un preot din 
Alexandria, pe nume Arie. 
La data de 20 mai, în anul 325, împăratul a 
chemat la Niceea episcopii întregii Biserici, 
pentru a discuta despre învăţătura greşită şi 
pentru a formula o mărturisire de credinţă. 
Scopul sinodului era combaterea ereziei ariene, 
prin evidenţierea faptului că Hristos este 
Dumnezeu adevărat. 

 Ştiaţi că…
 Sinodul reprezintă adunarea episcopilor 
Bisericii, având autoritatea de a decide cu 
privire la credinţa şi viaţa creştinilor? Deciziile 
fiecărui sinod trebuie să exprime credinţa 
Bisericii dintotdeauna şi de pretutindeni. 
Fiecare Biserică dintr-o anumită regiune are 
un sinod local, care reuneşte ierarhii din 
cadrul ei. În primul mileniu de creştinism au 
avut loc şapte sinoade, care au reunit episcopi 
reprezentanţi ai întregii Biserici. Aceste 
sinoade sunt numite ecumenice.

 Ştiaţi că…
 Ereziile sunt învăţături greşite 
despre Persoanele Sfintei Treimi şi despre 
îndumnezeirea şi umanitatea lui Iisus 
Hristos?

 Episcopul Eusebiu de Cezareea a propus 
ca simbolul de credinţă să aibă la bază un 
crez rostit la Botez în Biserica din Palestina. 

Propunerea a fost acceptată de cei 318 
participanţi, formulându-se mărturisirea de 
credinţă despre Dumnezeu-Tatăl şi Dumnezeu-
Fiul. Dumnezeu-Tatăl a creat lumea văzută şi 
nevăzută şi îi poartă de grijă. Iisus Hristos este 
Fiul lui Dumnezeu, veşnic asemenea Tatălui. El 
s-a făcut om pentru mântuirea noastră. Primul 
sinod ecumenic s-a încheiat în luna iunie a 
aceluiaşi an. 
 Peste jumătate de secol, unitatea Bisericii 
a fost pusă iar la încercare de ereziile lui 
Macedonie, episcop al Constantinopolului, şi 
Apolinarie, episcop al Siriei. Macedonie învăţa 
că Duhul Sfânt nu este Dumnezeu adevărat, 
ci este creat de Fiul, iar Apolinarie răspândea 
învăţături greşite despre întruparea Fiului lui 
Dumnezeu. 
 Împăratul Teodosie (379 – 395) a convocat 
episcopii din întreaga Biserică. Aceştia s-au 
întrunit la Constantinopol, din luna mai până 
în luna iulie a anului 381. Pentru a pune capăt 
tulburărilor din Biserică, cei 150 de participanţi 
la sinodul ecumenic din capitala imperiului au 
dezvoltat mărturisirea de credinţă formulată 
la Niceea. Duhul Sfânt este mărturisit ca 
Dumnezeu adevărat, slăvit împreună cu Tatăl 
şi Fiul. 
 După cele două sinoade ecumenice, 
mărturisirea de credinţă va deveni crezul 
Bisericii creştine, fiind introdus în rânduiala 
liturghiei. El va fi confirmat şi numit Crez sau 
Simbol de credinţă niceoconstantinopolitan, de 
sinoadele care au urmat. 

Narcisa-Mihaela CÂDĂ
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Sfântul Teotim, 
episcopul Tomisului

 Despre Teotim nu ştim exact când s-a 
născut sau când a murit, dar ştim că şi-a 
desfăşurat activitatea la sfârşitul secolului al 
IV-lea şi la începutul secolului al V-lea. El a 
fost contemporan cu împăratul Teodosie I cel 
Mare, precum şi cu Sfinţii Ioan Gură de Aur, 
Grigorie al Nyssei, Grigorie de Nazianz şi 
Fericitul Ieronim. 
 Teotim era de neam scit, adică locuitor 
al Dobrogei, purta părul lung şi ducea o 
viaţă modestă. Fericitul Ieronim vedea în el 
un bărbat ilustru, care a publicat în formă de 
dialog opere scurte şi atrăgătoare.
 El avea un mare prestigiu în rândul 

barbarilor din regiunea Dunării. Deoarece 
era foarte darnic cu hunii, aceştia aveau 
impresia că este foarte bogat şi au vrut să-l 
ia prizonier. Când însă un barbar a aruncat 
funia asupra Sfântului, braţul i-a rămas 
înţepenit în aer.  
 Teotim s-a rugat lui Dumnezeu şi astfel 
braţul răufăcătorului s-a eliberat. 
 Altă dată, Teotim, mergând cu tovarăşii 
săi în regiunile de lângă Dunăre, a întâlnit o 
ceată de huni, care veneau spre Tomis. 
 – Vom muri cu toţii! au strigat creştinii.
 Dar Sfântul s-a dat jos de pe cal şi le-a zis:
 – Să ne rugăm şi Dumnezeu ne va salva! 
şi a început să se roage. 
 Barbarii au trecut pe lângă ei fără să-i 
vadă. Scăpând cu viaţă, prietenii lui Hristos 
au dat slavă lui Dumnezeu.
 Pentru cumpătarea, modestia, puterea 
rugăciunii sale şi sfinţenia vieţii, Teotim  a 
fost apreciat atât de creştini, cât şi de barbari. 

MINUNATE VIEŢI dE SFINŢI ROMâNI

 

rubrică realizată 
de Narcisa-Mihaela CÂDĂ
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(După Christian Ionescu, Mică enciclopedie onomastică, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1975).

AUREL, AURELIA

Aurel, Aurelian, Aurelia şi Aureliana sunt nume 
împrumutate din latină, unde arătau că purtătorul 
cobora din vechea şi nobila gintă Aurelia. Numele 

acestei ginte provenea dintr-o formă mai veche, sabină, 
Auselius, cuvânt derivat din Ausel, Soarele. Din 

Aurelius, cu sufixul -anus, se formează Aurelianus. 
La început, purtau nume cu sufixul -anus numai copiii 
adoptaţi. De pildă, Caius Iulius Caesar octavianus era 
fiul adoptiv al lui Caius Iulius Caesar şi provenea din 
ginta octavia. Cu vremea, numele derivate îşi pierd 

această semnificaţie şi sunt folosite ca nişte nume 
obişnuite.

jOc

   caută, mai jos, 

doi copii care nu poartă 

acest nume: Aura, Aurica, 

Arya, Relu, Rică, Aurora, 

Aureliu, Andra.

 Este numele purtat, în Sfânta Scriptură, de Avraam, 
părintele neamurilor. Dumnezeu îi schimbă numele 

iniţial, Abrām, care însemna „tatăl este măreţ”, în 
Abrāhām, care ar însemna, după unii specialişti, „e 

mare cât tatăl său”, iar după alţii  „tată al multor 
popoare”.  În limba noastră, apare prin secolul al 
XV-lea, Avram, împrumutat de la slavi, cu multe 

diminutive: Avrămior, Avrămuş, Avrămuţ, 
Avrămel, şi femininele Avrama şi Avramia. 

Astăzi este folosit mai mult 
ca nume de familie...

Ce înseamnă „a 

trăi ca în sânul lui 

Avram”?

a. a trăi mulţi ani; 

b. a trăi de pe azi 

pe mâine; 

c. a trăi bine, fericit;

jOc

Ştiaţi că...

Românii folosesc o plantă 
medicinală pe care o 

numesc avrămeasă? 

Martie
Aprilie

(răspuns corect:  c.)

AVRAM

rubrică realizată 
de Ana PASCU
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dIcțIONARUL NUMELOR dE BOTEZ



ŞTIAŢI CĂ...

Doamne Iisuse Hristoase

Gheorghe Cucu (1882 - 1932) a fost cântăreţ de 
strană, folclorist, profesor, dirijor şi compozitor? 
A studiat mai întâi muzica psaltică la Şcoala de 
Cântăreţi Bisericeşti din Bârlad şi şi-a continuat 
studiile la Conservatorul din Bucureşti şi apoi 
la Paris. Între 1912 - 1932, Gheorghe Cucu a 
fost dirijorul corului Mitropoliei din Bucureşti 
şi, în paralel, profesor la Conservatorul din 
Bucureşti şi la Seminarul Nifon. Din creaţia sa 
religioasă, printre cele mai cunoscute cântări 
sunt: Sfinte Dumnezeule, Apărătoare Doamnă,     
La râul Vavilonului, Nu pricep, Curată, Miluieşte-
mă, Dumnezeule, precum şi cântările Sfintei 
Liturghii. Gheorghe Cucu a compus multe 
colinde de Crăciun şi colindul de Florii O, 
minune. Nu putem omite creaţia sa laică, din 
care amintim: Mincinosul, Cântec de dor, Haz de 
necaz, Frumosul vine pe apă etc. În memoria sa, 
în oraşul Slatina, unde a fost profesor pentru 
scurt timp, se organizează în fiecare an, la o 
săptămână după Sfintele Paşti, Festivalul Coral 
Naţional ,,Gheorghe Cucu”.

• Citiţi textul 
acestui cântec!

• Câte versuri are fiecare 
strofă?

• Ce vrea să spună autorul, 
numindu-L pe Iisus: ,,zori”, 

,,rază”, ,,lumină”?
• În ce perioadă din calendar 

este mai potrivit a se cânta 
această rugăciune?

• Să cântăm acest cântec, auzit 
deseori în bisericile noastre.
• Ce nuanţă este potrivită pentru 
a cânta o rugăciune?
• Să cânte fetele strofele cu număr 
impar (1, 3, 5) şi, alternativ, 
băieţii, pe cele cu număr par      
(2, 4); inversaţi. Reluaţi cântecul 
cu toţii şi integral.
• De ce se zice că „cine se roagă 
cântând se roagă de două ori”?

       I
1. piano
2. andante
3. allegro
4. forte
5. tutti 
6. moderato
7. accelerando
8. pianissimo

      II
grăbind
tare
foarte încet 
potrivit
rar
încet
toţi
repede

Completaţi pe orizontală următoarea grilă:

1. Între  pronaos şi altar. 
2. Precede naosul.
3. Locul sacru din 
biserică.
4. Oficiază acte de 
cult.
5. Convingerea 
religioasă a unei 
persoane.
6. Ritual prin care 
devii creştin.
7. Cântare de slavă 
adusă Maicii Domnului la Sfânta Liturghie.

Diacon profesor Jean Lupu, Dirijorul Corului „Symbol”

JO
C Puneţi cifrele de la

 termenii muzicali din 
coloana I în dreptul cuvintelor 
corespunzătoare din coloana II.

ŞTIAŢI CĂ...

martie - aprilie  2010 • chemarea credinţei • 21

câNTEcUL cARE  ZIdEŞTE



 Preoţii Victor şi Alexandru ne sunt ca 
nişte părinţi, la bine şi la greu. Ei vin la fiecare 
început de an şcolar să ne binecuvânteze şi să 
sfinţească locul unde vom învăţa. Împreună 
cu copiii din şcoală merg des la biserică 
şi particip cu plăcere la proiectul „Hristos 
împărtăşit copiilor”.

 În fiecare miercuri, părintele 
Alexandru face cateheze cu noi. 

 De asemenea, ne spovedim şi ne 
împărtăşim în posturi şi, astfel, am învăţat 
foarte multe. Deoarece am mers la biserică de 
nenumărate ori, m-am hotărât să postesc. 
 Biserica reprezintă o parte însemnată 
din copilăria mea şi acest lucru este foarte 
important pentru mine.

 Mă numesc Mihnea Bălănescu şi 
sunt în clasa a VI-a la Şcoala Anastasia Popescu 
din Bucureşti. Fiindcă şcoala în care învăţăm 
se află chiar lângă Biserica Popa Nan, m-am 
ataşat mult de această biserică. Este o biserică 
veche, zidită din temelii între anii 1910 - 1919 
şi închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi 
Elena. Ea a fost foarte afectată de cutremurul 
din 1977, dar apoi a fost reparată. 

 Când eram mai mic, învăţătoarea 
noastră ne învăţa multe cântece religioase şi 
mergeam acolo să le cântăm.

Biserica,
parte a

copilăriei
mele

Mihnea BĂLĂNESCU

22 • chemarea credinţei • martie - aprilie 2010

BISERIcA MEA



Lecturile scripturistice

 Slujba Liturghiei este împărţită în două mari 
părţi: Liturghia Cuvântului şi Liturghia Jerfei sau 
Euharistia, după cum şi Dumnezeu-Tatăl Îşi descoperă 
iubirea către oameni prin Cuvânt şi prin jertfa Fiului 
Său întrupat. În prima parte a ritualului liturgic citirile 
din Apostol şi Evanghelie reprezintă o etapă centrală.
 Momentul lecturilor scripturistice este pregătit 
în două moduri. Pe de o parte, prin citirea de către preotul 
slujitor a următoarei rugăciuni, special pentru ca harul 
divin să ajute ascultătorii să înţeleagă mesajul textelor 
şi să primească putere pentru a-l transpune în viaţa lor: 
„Străluceşte în inimile noastre, Iubitorule de oameni, 
Stăpâne, lumina cea curată a cunoaşterii Dumnezeirii 
Tale şi deschide ochii gândului nostru spre înţelegerea 
evanghelicelor Tale propovăduiri. Pune în noi şi frica 
fericitelor Tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, 
vieţuire duhovnicească să petrecem, cugetând şi făcând 
toate cele ce sunt spre bună-plăcerea Ta”.
 Pe de altă parte, pregătirea se face printr-un 
dialog între preot şi credincioşi, rostit atât înaintea 
Apostolului, cât şi a Sfintei Evanghelii: „Înţelepciune! 
Să luăm aminte! Pace tuturor!”, exclamă părintele, 
iar comunitatea răspunde: „Şi duhului tău!”. În acest 
schimb de replici, sunt atenţionaţi cei prezenţi că trebuie 
să asculte cu înţelepciune şi atenţie textele Sfintei 
Scripturi.
 După imnul Trisaghionului, unul dintre diaconi 
sau cântăreţul rosteşte, în mijlocul bisericii, textul din 
Apostol corespunzător zilei. Acesta este încadrat de 
citirea unor versete din Psalmi, urmare a faptului că, la 
început, erau citite şi texte din Vechiul Testament în 
Liturghia Cuvântului.
 În timpul lecturii Apostolului, preotul 
tămâiază  biserica şi pe credincioşi.
 

 Între citirea Apostolui şi a Evangheliei, se 
cântă „Aliluia!” de trei ori, cântare ce atenţionează că 
Domnul este cu adevărat prezent, prin citirea textelor, 
în mijlocul celor adunaţi în numele Lui. 

Ştiaţi că... 
„Aliluia”era rostit de prorocii insuflaţi de Duhul 

Sfânt şi înseamnă „vine Dumnezeu”, 
„pe Acesta lăudaţi-L”?

 Lectura Sfintei Evanghelii rânduită pentru 
ziua respectivă se rosteşte de pe un loc mai înalt, numit 
amvon, sau de pe solee, din faţa sfântului altar, ambele 
arătând primirea de sus a cuvântului dumnezeiesc.

Ştiaţi că... 
 Apostolul cuprinde o colecţie de texte din 

epistolele Sfântului Apostol Pavel, epistolele 
soborniceşti şi din Faptele Apostolilor? Aceste 

fragmente, selectate din scrierile Sfinţilor 
Apostoli, sunt repartizate pentru fiecare zi din 

anul bisericesc, în funcţie de mesajul pe care 
Biserica îl are de transmis în perioada respectivă.

 Sfânta Evanghelie este alcătuită, la rândul 
ei, din fragmente ale celor patru Evanghelii, 

cunoscute ca aparţinând Sfinţilor 
Matei, Marcu, Luca şi Ioan.

 Cele două texte, din Apostol şi din Sfânta 
Evanghelie, sunt cu grijă alese de Părinţii Bisericii, 
pentru a se completa reciproc. Ele transmit acelaşi mesaj, 
privit din perspective diferite. Evanghelia ne prezintă 
un eveniment din viaţa Mântuitorului sau un cuvânt de 
învăţătură rostit de Acesta, iar Apostolul ne arată cum 
înţelege Biserica, reprezentată de comunităţile formate 
de Apostoli, învăţătura Domnului. De obicei, lecturile 
din Apostol şi Sfânta Evanghelie sunt însoţite de o 
cuvântare explicativă a preotului.

Ani-Eliza BUSUIOC
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 Anul 2008 a fost declarat de către 
Patriarhia Română „Anul Sfintei Liturghii 
şi al Sfintei Scripturi”. Pornind de la această 
hotărâre şi de la faptul că la Dumnezeiasca 
Liturghie tinerii participă într-un număr redus, 
un grup de preoţi, profesori de religie şi buni 
credincioşi, membrii fondatori ai Coralei 
Ortodoxe „Sfântul Ierarh Leontie” din 
Rădăuţi, au iniţiat proiectul educaţional 
„Sfânta Liturghie – locul împărtăşirii cu 
Hristos”. Astfel, s-a făcut un parteneriat 
între Arhiepiscopie, Inspectoratul Şcolar 

Suceava şi Şcoala cu Clasele I - VIII Nr. 
3 - Rădăuţi, Colegiul Tehnic - Rădăuţi, 
Colegiul Naţional „E. Hurmuzachi” 
- Rădăuţi, Grupul Şcolar „Andronic 
Motrescu” - Rădăuţi, Şcoala cu Clasele I - 
VIII Nr.1 „Gheorghe Popadiuc” - Rădăuţi, 
Şcoala cu Clasele I - VIII Nr. 2 - Rădăuţi, 
Şcoala cu Clasele I - VIII Nr. 4 - Rădăuţi, 
Şcoala Nr. 5 „Bogdan Vodă” - Rădăuţi, Şcoala 
cu Clasele I - VIII - Milişăuţi, Grupul Şcolar 
„Ion Nistor” - Vicovu de Sus, Şcoala cu clasele 
I - VIII -  Bivolărie, Vicovu de Sus. 
 Proiectul a avut un real succes în rândul 
elevilor în anul şcolar 2008 - 2009. Aşadar, 
proiectul s-a continuat şi în anul şcolar 2009 -  
2010. 
 Acest proiect are ca scop să trezească în 
rândul tinerilor interesul pentru participarea 
la Sfânta Liturghie, cunoaşterea cântărilor, 

înţelegerea momentelor liturgice şi a 
semnificaţiilor lor. De asemenea, s-a considerat 
că încurajarea elevilor în cunoaşterea muzicii 
religioase ortodoxe tradiţionale ar duce la 
prezenţa mai multor tineri la întâlnirea cu 
Iisus Hristos în biserică. 

 
 
 
 
 

      La începutul anului şcolar 2008 - 2009 
elevii au învăţat primele cântări din Sfânta 
Liturghie, având ca materiale ajutătoare 
pliante, mape de prezentare, cărţi, CD-uri, 
toate având ca subiect cântările şi explicarea 
Sfintei Liturghii. După aceea, au aplicat cele 
învăţate la Sfânta Liturghie în biserică, sub 
conducerea profesorului de religie sau a lui 
Ovidiu Foca, dirijorul corului „Sfântul Ierarh 
Leontie”. 
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Elevii şcolilor rădăuţene Îl cunosc pe Hristos 
prin intermediul proiectelor iniţiate de 

Corala ortodoxă „Sfântul Ierarh Leontie”



 cATEGORIA 

 Corala „Sfântul Ierarh 
Leontie” a editat, cu acest 
scop, o carte pentru elevii 
participanţi la acest 
proiect, ce conţine 
Sfânta Liturghie 
pe glasul 8, ea 
fiind distribuită 
gratuit copiilor. 
De asemenea, 
s-a realizat un 
site http://
coralasfleontie.
wordpress.com, 
în care pot fi 
vizionate imagini 
şi mici filmuleţe cu 
participările elevilor la 
acest proiect. 
 Pe durata anului 
şcolar 2008 - 2009, elevii şcolilor 
participante au dat răspunsuri 
la cincisprezece Liturghii, în bisericile din 
Rădăuţi, Suceviţa, Milişăuţi şi Vicovul de Sus. 
 În anul şcolar 2009 – 2010, elevii au dat 
răspunsurile la Sfânta Liturghie la Catedrala 
Ortodoxă din Rădăuţi (29.11.2009), Biserica 
„Sfântul Gheorghe” (24.01.2010) şi Mănăstirea 
Suceviţa (07.03 2010). 
 Nu întâmplător Mănăstirea Suceviţa a 
fost aleasă de către tineri, aici fiind locul de 
primă întâlnire pentru un  nou  proiect, numit 
„Imaginea Bucovinei”. 

P r o i e c t u l 
adresat elevilor pasionaţi de arta  
fotografică, începe cu data de 7 martie. 
Tinerii vor face fotografii, având ca 
temă: „Imaginea Bucovinei”, iar partenerii 
din această acţiune şi o echipă de fotografi 
profesionişti vor prelua aceste fotografii, le 

vor selecta şi prelucra. Cu cele mai 
reuşite fotografii se va organiza 

o serie de expoziţii, prima 
fiind programată în 

intervalul 15 mai - 1 
iunie, la Galeriile 

de Artă - Rădăuţi. 
  Acest tip de 
activitate adresată 
tinerilor, ce implică 
participarea la 
Sfânta Liturghie 
împreună cu o 
acţiune artistică, 

va continua şi la 
celelalte biserici şi 

mănăstiri care susţin 
prin specificul lor 

imaginea Bucovinei.
  Cheltuielile pentru 

implementarea acestui proiect 
în şcolile din oraşul Rădăuţi sunt 

suportate de membrii coralei, de parohiile 
colaboratoare şi de diverşi sponsori.
 Ca noutate adusă acestor activităţi, ce se 
desfăşoară de doi ani în şcolile din Rădăuţi, sunt 
sesiunile  de cateheză  din cadrul proiectului 
„Hristos împărtăşit copiilor”, implementat la 
nivel naţional de Patriarhia Română, susţinute 
de preoţi cu experienţă în acest sens. 
 Prezenţa preotului în şcoală, alături 
de profesorul de religie, are un efect pozitiv, 
elevilor îndreptându-le mintea spre Dumnezeu 
şi paşii spre Biserică. De asemenea, profesorii 
de religie sunt atenţionaţi că rolul lor este cel 

de apostoli ai lui Hristos. 
Preot Ilie Sfârnaciuc,

Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh”, 
Rădăuţi
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TRAdIŢII ROMâNEŞTI PENTRU PĂRINŢI GRIjULII

 Mărturiile arheologice arată că oamenii 
cultivă cerealele încă de la sfârşitul epocii 
glaciare. Aceasta a însemnat transformarea 
popoarelor nomade în popoare sedentare 
şi începutul civilizaţiei umane. Oamenii au 
mâncat orz, mei, ovăz, hrişcă, sorg, manioc, 
secară, sub formă de terci din grăunţe măcinate, 
copt apoi, ca o plăcintă, pe pietre încinse, până 
la descoperirea pâinii dospite. 
 În părţile noastre, acum 5500 de ani, erau 
cunoscute mai multe varietăţi de grâu, orzul, 
meiul, ovăzul şi secara. În secolul al XVII-lea, 
se introduce şi porumbul, care, nefiind cerut 
de turci, va fi cultivat pe scară largă, înlocuind 
treptat meiul şi celelalte cereale, în afară de 
grâu. Până la al Doilea Război Mondial, oamenii 
mâncau şi pâine de secară sau de cartofi, turte 
de orz sau de mei, care abia acum au reapărut 
pe lista de bucate, sub impulsul redescoperirii 
unei alimentaţii sănătoase. 

 Prestigiul grâului vine nu atât din faptul 
că asigură pâinea de toate zilele, cât din faptul 
că din el se face pâinea care se va transforma în 
Trupul Domnului la Sfânta Împărtăşanie. Prin 
Hristos, pâinea poartă darul vieţii veşnice. Poate 
acesta este motivul pentru care sătenii au folosit 
grâul pentru bucatele de sărbătoare, sub formă 
de colaci, în timp ce porumbul le-a asigurat 
mămăliga zilnică. Doar cei avuţi mâncau pâine 
zilnic, ca şi cum ar fi trăit într-o sărbătoare 
perpetuă, şi de aceea pâinea albă a devenit un 
simbol al belşugului. 

 
 
 Ţăranii pregătesc colaci şi astăzi pentru 
cele mai mari sărbători şi pentru  cele mai 
importante momente ale vieţii. Îi fac din aluat de 
pâine, simplu, din făină, apă şi drojdie, dar îi coc 
în forme şi mărimi variind de la o zonă la alta, cu 
o semnificaţie precisă. 
 Se fac colaci pentru Sântoader, să se 
însoţească copiii. Unii fac de Buna Vestire o 
pâine coaptă în formă de peşte, care se dă de 
pomană. De Sfinţii Mucenici (9 martie) se fac 40 
de mucenici, în formă de opt, sugerând o siluetă 
omenească, copţi şi acoperiţi cu miere şi nucă. 
Alţii pregătesc colăcei rotunzi, mici, pe care îi 
fierb în apă îndulcită, sugerând chinurile celor 
40 de sfinţi în apele lacului de lângă Sevastia. Un 
colac mai mare, frumos împletit, se făcea pentru 
a fi pus în coarnele plugului în prima zi de arat, 
ca să fie recolta bună. 

PÂINEA DE 

ToATE ZILELE

ŞI CoLACII DE 

SĂrBĂToArE

Colaci cu creastă pentru însoţirea de Sfântul Teodor - Ţara Haţegului
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 În ziua de Sângiorz, se 
alegeau oile cu lapte de cele 
sterpe. Atunci pregăteau un colac 
mare, pe care, împodobit cu flori, 
îl puneau deasupra găleţii în care 
mulgeau primul lapte. Dădeau 
de pomană colaci cu lapte şi 
brânză. 
 În Sâmbăta lui Lazăr, 
în ajunul Floriilor, dădeau de 
pomană săracilor plăcinte sau 
pâinişoare de grâu împletite în 
spirale, de sufletul morţilor. 
 De Sfintele Paşti, se fac 
cozonaci şi pască, tot copturi 
din aluat dospit, dar îmbogăţit 
cu ouă, lapte, zahăr şi mirodenii. În prima 
zi după Duminica Tomii, se sărbătoreşte 
Paştile Blajinilor, pentru cei duşi la Domnul, 
tot cu cozonac şi ouă roşii. Unii mai fac şi de 
Adormirea Maicii Domnului (15 august) colaci 
şi colivă. De Crăciun, se pregătesc turte, prin 
Moldova, numite „scutecele Domnului”, dar 
şi colaci, mai mari sau mai mici, de împărţit 
colindătorilor... În Ţara Haţegului, se pregătea 
şi un colac mare, rotund, frumos împodobit, 
numit crăciuniţă, din care gustau prima oară 
în dimineaţa de Crăciun.
 

 Colacii şi colăceii însoţesc omul în 
întreaga sa viaţă, încă din copilărie. În a treia 
zi de la naştere, moaşa punea pâine, făină şi 
boabe de grâu pe masa ursitoarelor. La un 
an, se rupe turta fetei. Altă turtă rupe naşa 
deasupra capului miresei, înainte de cununie. 
De lăsatul secului de brânză, înainte de Postul 
Mare, soţii se duc cu un colac mare, frumos 
împodobit, la naşi. La înmormântare, în unele 
zone se dau colaci în formă de potocoavă. 
Apoi, în zilele de pomenire, femeile dau de 
pomană, pentru sufletele celor duşi, colăcei şi 
colivă, cu o lumânare aprinsă... 

Rugăciune

Mulţumesc Ţie, Doamne, de pâine şi de sare, de darurile Tale!

Ce putem 

face?

1. Faceţi
 colăcei 

şi 

pâine de ca
să cu copiii. 

Puneţi-
i să

-şi m
odelez

e sin
guri 

colăcelu
l, o să le p

lacă!

2. În
ainte, o

amenii aveau un res
pect 

deosebit p
entru 

pâine. S
puneau că e p

ăcat să
 arunci fi

rim
iturile

,

 mai bine le 
dai păsărilo

r. P
âinea uscată sau 

mucegăită o dădeau vacii, 
pe ca

re o
 considerau 

animal cu
rat. În

văţaţi-i 
şi d

umneavoastră
 pe 

copii să
 hrănească păsărele

le c
u pâinea 

rămasă. E important ca
 îngeraşii 

noştri
 să înveţe 

de 

mici r
espectu

l! 

 

Chinuită
Şi muncită,

Peste tot locul bortită.
Cine-o are e bogat,

Cine nu, e om sărac.

(pâinea)

Fie pâinea cât de rea, tot mai bună-n ţara mea!
Mai bună e o bucată de pâine goală în pace decât o mie de dulceţuri cu ceartă.

O picătură de înţelepciune

Colăcei de Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia

TRAdIŢII ROMâNEŞTI PENTRU PĂRINŢI GRIjULII
rubrică realizată de A

na PA
SCU
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 În editorialul din revista Chemarea 
Credinţei din 3 septembrie 2009, Preafericitul 
Părinte Daniel, referindu-se la importanţa familiei, 
afirma că „Pentru Biserică şi societate, familia are 
un rol esenţial în stabilirea reperelor valorice ale 
copiilor[…]. Familia creştină reprezintă spaţiul 
intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii 
conjugale, a iubirii filiale şi a iubirii frăţeşti”.
 Familia reprezintă cu adevărat mediul cel 
mai adecvat pentru conceperea, naşterea, creşterea 
şi educarea copiilor, astfel încât să-i facă apţi să 
dobândească şi să înţeleagă cele mai înalte valori 
spirituale, care au înnobilat umanitatea de-a lungul 
istoriei, printre care dragostea faţă de Dumnezeu.
 Ca medic pediatru şi părinte, ştiu că familia 
este locul cel mai potrivit pentru creşterea şi educaţia 
copiilor. Un copil trebuie să fie îngrijit şi ocrotit cu 
multă dragoste. Tocmai acest scop justifică prezenţa 
mea în rândul celor care colaborează la redactarea 
revistei Chemarea Credinţei. În consecinţă, voi 
încerca să transmit părinţilor unele cunoştinţe 
necesare pentru o bună îngrijire a copiilor.
 Un moment fericit şi emoţionant pentru 
orice familie este prima zi în care nou-născutul, 
împreună cu mama sa,  a venit acasă de la 
maternitate. Imediat însă, se pun o serie de întrebări 
legate de locuinţa, de alimentaţia, de igiena şi 
îmbrăcămintea copilului. Vreau să precizez că, 
încă din prima zi a sosirii acasă a 
nou-născutului, la îngrijirea 
şi ocrotirea sa trebuie 
să participe ambii 
părinţi.   
 Prezenţa 
tatălui la rezolvarea 
p r o b l e m e l o r 
legate de îngrijirea 
copilului şi a treburilor 
gospodăreşti este obligatorie. 

Astfel, tatăl contribuie la instituirea unui climat 
favorabil în familie.
 Prezenţa tatălui la îngrijirea copilului 
trebuie să fie precoce, permanentă, reală şi eficientă 
pe tot parcursul creşterii, dezvoltării şi educării 
acestuia. Se creează astfel o legătură trainică între 
mamă, copil şi tată, cu efecte favorabile asupra 
dezvoltării fizice, intelectuale şi afective a copilului, 
cât şi asupra formării concepţiei acestuia despre 
familie.
 Deci noul venit trebuie primit cum se cuvine. 
Tatăl, respectând recomandările personalului 
medical, va pregăti tot ce este necesar: aşa numitul 
„trusou” al nou-născutului, transportul de la 
maternitate până acasă şi locul din locuinţă unde 
va sta copilul. Tatăl va genera o atmosferă calmă, 
care este necesară pentru echilibrul psihic al întregii 
familii.
 La externarea din maternitate nou-născutul 
necesită ca îmbrăcăminte: o cămăşuţă subţire, 
cu mânecă, din bumbac; un pieptăraş de bumbac 
ceva mai gros; scutece absorbante tip „pampers”; 
un scutec pătrat din pânză şi unul din finet; o 
căciuliţă de pânză subţire şi o căciuliţă de bumbac, 
mai groasă, care o acoperă pe prima; un scutec 
gros de molton; o pătură mică de lână; în sezonul 
rece se adaugă o căciuliţă groasă şi o păturică mai 
groasă, matlasată. Toată îmbrăcămintea copilului 

trebuie adusă la maternitate 
proaspăt spălată, fiartă şi 

călcată. Acest lucru 
este obligatoriu 

pentru toate 
piesele de 
îmbrăcăminte 
care vin în 

contact direct cu 
pielea sa, deosebit de 

sensibilă.  

PRIMIREA NOU-NĂSCUTULUI
ÎN FAMILIE
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 Vara vor fi preferate ţesăturile subţiri 
confecţionate din bumbac şi de culoare deschisă, iar 
iarna cele din finet sau molton.
 Pentru pansamentul ombilical este 
necesar să fie în casă: 50-100 ml de alcool alb 70˚, 
comprese sterilizate (de la farmacie) şi faşă de tifon. 
Pansamentul ombilical va fi schimbat în fiecare zi.
 Pentru baia nou-născutului se va 
achiziţiona: o cadă pentru sugari din 
material plastic, săpun pentru 
copii, 1-2 prosoape mari, o 
perie moale de cap, un 
termometru de apă şi o 
sticluţă de ulei special 
pentru sugari sau 
ulei fiert şi răcit.
 N o u -
născutul va avea 
un spaţiu al 
său în camera 
cea mai 
l u m i n o a s ă 
şi mai uşor 
de aerisit. 
C a m e r a 
s e p a r a t ă 
oferă o serie 
de avantaje: 
copilul va fi 
mai liniştit, 
iar îngrijirea 
este mai comodă. 
Această cameră 
trebuie să fie bine 
aerisită. Aerul umed, 
curenţii de aer şi fumul de 
ţigară sunt dăunătoare. Nu se 
recomandă ca în aceeaşi cameră 
să doarmă şi fraţii mai mari şi este 
interzisă primirea musafirilor aici sau amplasarea 
televizorului. 
 Mobilierul va fi redus la strictul necesar 
şi uşor de spălat. Nu se foloseşte mobilier vechi, 
covoare, carpete, draperii pe care se depune 
praful, pernele cu puf, acvarii, bibliotecă cu cărţi. 
Pătuţul nou-născutului va avea pereţii laterali 
înalţi de cel puţin 60 cm, fiind formaţi din plasă 
sau grilaj cu spaţii de 7,5 cm, care să nu permită 

trecerea capului. Este neigienic şi periculos ca nou-
născutul să doarmă în acelaşi pat cu mama (au fost 
cazuri de asfixieri mortale accidentale) şi mai ales 
cu fraţii mai mari. Până la vârsta de 3-4 luni poate 
fi folosit „coşul de nuiele”, special confecţionat şi 
adecvat căptuşit. Atât patul, cât şi coşul vor fi astfel 
amplasate, astfel încât să evite curenţii de aer şi să 
fie cât mai departe de sursa de căldură. Mai sunt 

necesare o masă de înfăşat, un dulap pentru 
lucrurile copilului, un cântar pentru 

copii, un termometru de cameră 
şi unul pentru măsurarea 

temperaturii corpului.
 Toţi membrii 

familiei trebuie să 
ştie că primele zile 

după externarea 
din maternitate 
sunt cele mai 
dificile. Mama 
îşi va concentra 
atenţia asupra 
noului venit 
în familie, 
care solicită 
să sugă „la 
cerere”, fără să 
respecte vreun 

program, ceea ce 
este normal. De 

asemenea, copilul 
trebuie schimbat şi 

spălat de mai multe 
ori pe zi. Pe ceilalţi copii 

mama îi va lăsa să vadă 
nou-născutul, îi va mobiliza 

chiar să participe la îngrijirea 
acestuia, în funcţie de vârsta lor.

 Există câteva aspecte concrete ale 
îngrijirii nou născutului, printre care alimentaţia 
exclusiv la sân este de interes major. Aceste aspecte 
le vom aborda în numerele viitoare ale revistei.

prof. univ. dr. pediatru Ioan GHERGHINA
Spitalul Clinic de Copii

„Alfred Rusescu” Bucureşti
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Gina CIMPOCA

 Postul Mare sau Postul Paştilor 
este perioada de pregătire pentru Sfintele 
Paşti, fiind asemănat adesea cu o călătorie 
duhovnicească către Săptămâna Patimilor 
şi Înviere. Programul liturgic parohial este 
astfel rânduit, încât să-i cuprindă pe toţi, în 
funcţie de timpul pe care îl au disponibil.
 În comunitatea creştin-ortodoxă a 
Sfântului Nectarie Taumaturgul din Coslada 
(Madrid), Spania, credincioşii au participat 
la toate activităţile şi slujbele rânduite de la 
începerea Postului Mare şi până la încheierea 
şi încununarea lui cu praznicul Învierii 
Domnului. 
 În Duminica Ortodoxiei, prima 
duminică din post, în cadrul şcolii parohiale 
s-a organizat o expoziţie de icoane zugrăvite 
de către copii, intitulată „Icoana din sufletul 
copilului”, fiecare copil fiind premiat după 
Sfânta Liturghie şi primind diplomă de 
participare.
 În duminicile premergătoare 
începutului primăverii şi a zilei de 8 martie, 
femeile din biserică au primit flori şi un 
cuvânt de încurajare în greaua misiune pe 
care astăzi o au, aceea de a fi mame şi soţii 
creştine. Copiii şcolii parohiale au pregătit 
mărţişoare şi diplome pentru „cea mai 
bună mamă”. Momente speciale, dedicate 
mamelor creştine, au fost pregătite şi de 
sărbătoarea Bunei Vestiri şi în Duminica 
Femeilor Mironosiţe. 
 Luna martie a fost marcată, la nivel 
parohial, de încheierea primului an de 
studiu în cadrul şcolii parohiale „Sfinţii 
Martiri Brâncoveni”. Ceremonia de premiere 
a celor mai consecvenţi participanţi, dar şi 
a celui mai bun cursant, este programată în 
Duminica Tomei, după Sfânta Liturghie. 

Bucurii şi daruri duhovniceşti.
 Mărturii din viaţa unei 
comunităţi ortodoxe din 

diaspora  
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Telefonul Copilului, 
mai aproape de copiii
din regiunea Moldova

 Asociaţia „Telefonul Copilului” 
lansează proiectul „Suntem aici numai 
pentru a te asculta!”, care îşi propune 
să identifice toate problemele cu care se 
confruntă copiii din regiunea Moldova. Demersul 
se va axa pe mediul rural şi va oferi atât părinţilor, 
cât şi autorităţilor, posibilitatea de a interveni, pe 
de o parte pentru a permite prevenirea, şi pe de 
altă parte, pentru a ajuta la reducerea răspândirii 
situaţiilor de încălcare a drepturilor copilului. 
Sărăcia, locul de muncă în străinătate şi şomajul 
părinţilor sunt principalele cauze ale abuzului 
asupra copiilor din regiunea Moldova, raportate 
în anul 2009 Asociaţiei „Telefonul Copilului” la 
116 111. Apelul către 116 111 este oferit gratuit de 
ROMTELECOM şi COSMOTE. 
 Iniţiativa este finanţată de Ambasada 
Regatului Ţărilor de Jos, prin intermediul fondurilor 
Matra KAP şi se va desfăşura până la data de 31 
mai 2010. Parteneri implicaţi în implementarea 
iniţiativei sunt Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Romtelecom şi Cosmote. 
 Proiectul se va desfăşura în unităţile de 
învăţământ din cele opt judeţe ale regiunii Moldova 
(Galaţi, Bacău, Vrancea, Iaşi, Suceava, Vaslui, 
Botoşani şi Neamţ). Copiii vor învăţa despre Telefonul 
Copilului şi vor şti că pot suna la 116 111 pentru orice 
problemă cu care se confruntă. Vor avea loc patru 
întâlniri directe cu beneficiarii, în care un număr 
de cel puţin 3500 de copii se vor bucura de rechizite 

personalizate produse special pentru ei. 
 Numărul apelurilor primite la Telefonul 
Copilului 116 111 din această regiune a fost de 1159 
în anul 2009, reprezentând o creştere de 112,27%, 
faţă de anul precedent, semnalând o nevoie 
accentuată de asistenţă – consiliere, informare, 
îndrumare şi monitorizare a cazurilor. Cel mai mic 
apelant a avut vârsta de 6 ani, iar cel mai mare a 
avut 18 ani.
 Asociaţia „Telefonul Copilului” este o 
organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, activă 
în domeniul protecţiei drepturilor copilului. Şapte 
zile din şapte, între orele 08.00 - 20.00, Asociaţia 
„Telefonul Copilului” răspunde apelurilor copiilor 
şi părinţilor la 116 111. Un număr total de 
1.499.745 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia 
„Telefonul Copilului” în perioada 21 noiembrie 
2001 – 28 februarie 2009, iar dintre acestea au 
fost identificate 27.246 de cazuri valide. Pentru 
informaţii detaliate legate de Asociaţia „Telefonul 
Copilului” şi activitatea acesteia, vă rugăm să ne 
contactaţi la numerele de telefon: 021413 00 11 sau 
0740 111 468, adresa de e-mail telefonulcopilului@
telefonulcopilului.ro sau să accesaţi website-ul 
organizaţiei noastre www.telefonulcopilului.ro.

REDACŢIA
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