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Şcoala, instrumentul folosit de Dumnezeu pentru a deschide mintea, ochii şi
inima generaţiei care vine… Acest instrument însă este în mâna unui om, pe care
noi îl numim Dascăl.
Mă rog ca eu, împreună cu toţi dascălii de la Filadelfia, să nu-L dezamăgim pe
Dumnezeu.
Ioan Bădeliţă, director
Şcoala e ceva sublim, e ceva înălţător, e viaţa mea. Un Templu al Cărţii.
O Împărăţie a Cunoaşterii.
O iubesc pentru că şi Dumnezeu o iubeşte. În ea, am fost tot timpul fericită, am
întinerit printre copii, am amestecat frământările vieţii cu zburdălnicia lor şi
clipele au alunecat până aici.
Iubesc natura, iubesc copiii şi oamenii, iubesc şcoala. Îl iubesc pe Dumnezeu.
Lidia Ioachimciuc, învăţătoare
Şcoala… locul în care sunt înconjurată de mulţi copii de la care ai atât de mult
de învăţat. În primul rând, un copil te învaţă să iubeşti, ceea ce este cel mai
deosebit lucru.
Geta Iosub, secretară
Şcoala este locul în care mă regăsesc pe mine, pe ceilalţi. Şcoala a fost pentru
mine spaţiul care m-a ajutat să mă formez ca OM. Acum şcoala este o parte din
viaţa mea.
Clara Cîrcu, prof. istorie
Dumnezeu ne-a înzestrat cu înţelepciune. Este un dar din partea Lui. Ca acest
dar să fie dezvoltat, a făcut şi o instituţie: şcoala. Mai presus de atât, a lăsat
îndrumători în destinele oamenilor.
Viorica Onofrei, prof. muzică
Şcoala este pentru mine a doua casă.
Spunea cineva că o şcoală se “ridică sau coboară” în funcţie de dascălii care
slujesc aici. Sper ca această şcoală să se ridice tot mai mult.
Narcisa Ştefănescu, prof. informatică
Şcoala „Filadelfia” reprezintă pentru mine locul unde pot modela sufletele
copiilor pentru veşnicie.
Angela Duciuc, prof. religie
Şcoala este un atelier în care învăţăm să modelăm şi să ne lăsăm modelaţi de
mâinile Creatorului şi Ziditorului nostru, Dumnezeul nostru.
Camelia Bucaciuc, prof. chimie

Şcoala reprezintă pentru mine în egală măsură locul de muncă, precum şi locul
în care am o mulţime de prieteni din rândul colegilor, dar şi al elevilor.
Simon Anamaria, învăţătoare
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Şcoala... un şir lung de pavele pe care trebuie să le spăl stând în genunchi.
Dana Lefter, prof. biologie

... locul unde îi ajut să se ridice din genunchi pe cei ce spală
pavelele.
Ligia Cruţ, prof. lb. română
Şcoala este lumina minţii.
Rotar Alina, prof. lb. germană

Şcola... o parte din viaţa mea.
Manolache Dana, prof. lb. română

Şcoala este locul în care îmi place să formez sensibilitatea elevilor, s-o
împodobesc cu principiile omeniei pure; îmi place să le ofer o parte din educaţia
cu care vor întemeia viitorul societăţii.
Dacă într-un petec de grădină arunc seminţele unei plante şi mai tarziu mă
interesez de florile ei, cum să răman rece la înflorirea sufletească şi intelectuală a
elevilor mei?
Erzilia Petreuş, ex-prof. filozofie

Pentru mine, şcoala e locul în care mă reîntâlnesc cu mine cea de altădată.
Cornelia Badragan, prof. lb. română

Cu toate că iniţial şcoala era pentru mine ceva opţional, nesemnificativ, în
ultimii doi ani Dumnezeu s-a folosit de această şcoală pentru a mă lumina şi pentru
a-mi arăta ce vrea El pentru mine. Deşi regret faptul că nu am fost tot timpul
conştient de datoria mea de elev, îmi dau toată silinţa ca acum să împlinesc ceea ce
mi-a cerut Domnul.
Şcoala pentru mine este primul pas în viaţă pentru a deveni om de caracter.
Rudişteanu Dan-Ionuţ, elev cl. a XII-a A

Şcoala reprezintă mijlocul prin care Dumnezeu mă formează pentru viaţă,
pentru viitor, pentru Cer. Doar cei cu adevărat silitori capătă „premiul”.
Adi Cioban, elev cl. a XII-a A

A sunat clopoţelul anotimpului toamna. Învăluit de melancolie, mă îndrept grăbit spre școală.
E ceva ce mă cheamă întotdeauna să pășesc încrezător spre un Templu al Cărţii, o Împărăţie a Cunoașterii.
Aici, simţămintele mele se înnoiesc, gândirea se dezvoltă, inima se înalţă. Cartea e o bună prietenă, un ajutor
nelipsit, iar învăţătorii și profesorii sunt îngerii pregătiţi de Dumnezeu pentru o măreaţă lucrare – învăţătura.
Să o îmbrăţișăm cu respect și dragoste.
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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O fetiţă blonduţă, cu ochii
negri, ageri, cu o faţă albă şi un
zâmbet molipsitor.
Apreciată de toţi colegii, era chemată mereu
la joacă, iar la sport o prefera fiecare echipă,
pentru firea ei veselă şi iute.
A trecut cu uşurinţă de perioada
liniuţelor, a cârligaşelor, şi-a însuşit uşor
scrisul, cititul, socotitul, evidenţiindu-se
printre cei mai buni elevi din clasă.
Avea un suflet bun. O ajuta pe Mădălina,
colega ei din clasă care cu greu îşi folosea
mâinile. Îi aşeza cu grijă şerveţelul, îi desfăcea
pacheţelul cu gustarea pe care o avea, îi ştergea
gura şi faţa, când era nevoie.
Era mereu prima, la plimbare, la
teste, la toate activităţile.
Era întotdeauna lângă mine,
ajutându-mă când era nevoie.

Ne-am bucurat muncind, învăţând, rezolvând probleme dificile,
povestind, compunând texte, pe parcursul celor trei ani, pe care
Doroteea i-a promovat cu calificativul Foarte Bine.
Aceasta era Doroteea, sau Doruţa,
cum i se mai spunea.

Învăţătoarea Doroteei, Eleonora Ceornodolea, cl. a IV-a B
4
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E prima zi de şcoală. Toamna îi surâde şi o întâmpină cu entuziasm, învăluind-o într-o
aură luminoasă. A crescut deja. E în clasa a IV-a.
Doroteea, fetiţa blondă cu ochii ageri, se îndreaptă grăbită spre şcoala Filadelfia,
şcoală care-i este atât de dragă. Îşi salută colegii, o salută respectuos pe doamna învăţătoare,
apoi îşi împărtăşesc cu toţii întâmplări din vacanţă.
O zi de toamnă…
Blândă şi senină
E început de şcoală
Cu flori,
Cu nostalgie şi culori.
Copiii vin cu paşi grăbiţi
De timp, de şcoală sunt zoriţi.

A doua zi, ciripitul unei păsări singuratice o trezeşte din visare. Porneşte fericită spre
şcoală, ca un copil fără griji. Ziua pare destul de liniştită. Nimic nu prevesteşte ce se va
întâmpla. Dar iată. Plecată puţin de acasă, o mică neatenţie, o grabă de copil…. şi Doroteea
porneşte pe un drum fără întoarcere. Totul a durat doar o clipă. Fetiţa blondă, foarte bună la
învăţătură, gata oricând s-o ajute pe doamna învăţătoare, va lipsi mult de la şcoală. Ea a
intrat într-o vacanţă, lunga-vacanţă veşnică.
Dar viaţa e ca o părere,
Sau ca un geamăt de durere.
E ca un abur… ca o ceaţă
Ca roua cea de dimineaţă.
Şi iată, parcă într-o clipă
S-a frânt a vieţii fragedă aripă,
Un joc ciudat, o grabă de copil
S-a strecurat, tiptil-tiptil…

Scumpă Doroteea, de acum înainte orele de muzică le vei petrece împreună cu
păsărelele, care aici cântă necontenit, matematica va număra zilele până la reîntâlnirea cu cei
dragi, comunicarea o vei face cu îngerii, iar geografia… nu te va mai ajuta, căci acolo e o altă
ţară, ale cărei frumuseţi nu se pot descrie în cuvinte.
Toamna îşi va cerne frunzele brumate peste mormântul tău, întocmai ca anii tăi fragezi
care s-au oprit aici.
Drum bun, Doroteea! Acolo sus mai sunt fetiţe! Nu vei fi singură.
Vacanţă plăcută în Cer!
O frână bruscă şi un scrâşnet,
Şi-apoi un geamăt scurt, un scâncet,
Iar Doroteea nu mai este…
Şi toatea-acestea fără veste.

Înv. Ioachimciuc Lidia
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Aş
vrea
să
ştiu,
spuse
vorbindu-şi
singur,
ce
se
petrece de fapt într-o carte cât
timp stă închisă. Probabil că
nu există decât litere tipărite
pe hârtie, dar totuşi ceva
trebuie să se petreacă, fiindcă
atunci când o deschid găsesc
acolo o întreagă poveste. Apar
personaje pe care eu nu le
cunosc, fel de fel de aventuri şi
isprăvi şi lupte, uneori au loc
furtuni pe mare sau ajungi în
ţări şi oraşe străine.
Toate acestea se găsesc întrun anumit fel de carte. Trebuie
să o citeşti ca să le afli pe
toate, asta-i limpede. În carte
se găsesc însă toate acestea
dinainte. Aş vrea să ştiu în ce
fel?
Dintr-o dată se simţi într-o
dispoziţie aproape solemnă. Se
aşeză mai bine, luă cartea,
deschise
prima
pagină
şi
începu să citească:
Michael Ende, Poveste fără

sfârşit
Înv. Rodica Adrian, cl. a IV-a A
6
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Pădurea vă mulţumeşte!
O zi tomnatică, învăluită în lumină şi culoare.
Elevii claselor a IIII-a A şi B au dorit să facă o drumeţie
drumeţie
în cartierul CipCip-Cirip.
Acolo, pădurea şişi-a deschis paginile spre sufletele lor şi
tot cece-am întreprins a fost de folos.
Copiii ss-au împânzit peste tot, strângând sticle, hârtii,
pahare aruncate de nepăsătorii care nu iubesc pământul
verde al omenirii.
Pădurea lele-a mulţumit oferinduoferindu-le frumuseţea ei
cromatică pictată de Celebrul Artist.
La întoarcere, am organizat la ora de educaţie plastică
un concurs intitulat:
„Pădurea – Raiul pe pământ.”

Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Toamna, maestrul
desăvârşit al
umbrelor, luminilor,
nuanţelor

Jocul copiilor însoţit de
dansul tandru şi molcom
al frunzelor galbene

Toamna – o
probă de
culoare pentru
orice pictor

O toamnă plină
de fast şi
arome tari
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Pădurea policromă
învăluie natura într-o
aură de sărbătoare
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Toamna ştie să
surprindă: zilei
scăldate în lumini de
miere, îi poate urma o
fulguială care
acoperă crestele
dealurilor şi munţilor

Toamna, ca o doamnă, şi-a
făcut simţită prezenţa pretutindeni.
Admiratorii nu se mai satură de
priveliştea fermecătoare ce a învăluit
natura şi a îmbrăcat-o în strai de
sărbătoare.
Un firicel de vânt reavăn
împrăştie frunzele policrome şi
ruginite, care pică molcom, în pas
tandru, în bucle şi acolade pe
pământul rece.
Melancolie de toamnă...
Frumoasă
zi
de
toamnă,
fii
binecuvântată!
Prin “ Codrule, măria ta „ ,
copiii îşi aruncă frunze, se acoperă
cu ele, sărbătorind o colorată zi de
toamnă.
Doamne, ce frumoasă e
lucrarea mâinilor tale – anotimpul
toamna!

În acest anotimp al
trecerii şi al degradării,
gândul se opreşte mai
des asupra luminii de
dincolo. Doar brânduşele
de toamnă însufleţesc
natura ce pare a se stinge.

Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Culorile policrome ale toamnei
sunt în ton cu diversitatea copiilor...
În fotografiile de mai jos: elevii clasei a II-a A

Paginile „Instantanee de toamnă” au fost realizate cu elevii claselor a II-a A şi B,
înv. Lidia Ioachimciuc şi Anamaria Simon
10
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Clasele IA şi IB au avut un timp special când s-au
bucurat de roadele toamnei, lăsate de Dumnezeu pe
pământ. Au adus la şcoală fructe şi legume din care au
făcut o ciorbă şi o salată de fructe.
În cele ce urmează, vom lăsa imaginile să vorbească
despre cum au decurs lucrurile.
Noi deja ne-am pus pe treabă!

Numai noi muncim aici, băieţii ce fac?

Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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S-a meritat efortul să curăţăm atât!

Oare ce-or fi pus fetele astea în salată?

Noi cu ce curăţăm legumele?

12

Gânduri de copil, nr. 10/2007

Mai aşteptăm mult?

Poftă bună la ciorbă!

Ce bună e ciorba de legume!

Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Pentru că ei au dorit să împărtăşeacă şi altora această
bucurie, am organizat o serbare la care au fost invitaţi
copiii claselor I-IV de la Şcoala Nr.4 din Botoşani.
S-a cântat, s-au spus poezii, ghicitori, s-a organizat o
tombolă, câştigătorii primind ca premiu o ceapă sau un
gogoşar, o pară sau un borcan cu murături şi multe altele.

Copiii au dat viaţă fructelor şi legumelor

O serbare pentru mari şi mici
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Ghiceşte ce ai gustat!

Ai câştigat o... pară.

Cu acest prilej, copiii au realizat că toate roadele le
avem de la Dumnezeu şi sunt o exprimare a bunătăţii,
dragostei şi grijii pe care ne-o poartă El. De aceea au
dat şi altora din ele, aşa cum Domnul le-a dat lor. Au
mai învăţat că nu trebuie să ni se îngâmfe inima, crezând
că avem aceste roade doar datorită eforturilor noastre
proprii, ci se cuvine să păstrăm o atitudine de
recunoştinţă faţă de Dumnezeu, în toate zilele vieţii
noastre.
Au consemnat: Inst. Mariana Lionte – cl. I-a A şi Înv. Emima Rusu – cl. I-a B
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Un rotund puţin turtit,
În livadă găzduit,
Are frunză şi codiţă,
Mustăţi, dar nu-i pisicuţă.
De e galben sau roşcat
Oricui îi este pe plac.

Roşu, lung şi mustăcios
Mai subţire ori mai gros,
Dulce, vitaminizat
Rege-i peste zarzavat.

Şade mândră-ntr-un picior,
Lăudându-se oricui,
Că ea poartă-n al ei spate,
Cămăşi albe şi verzui.

Într-o cuşcă-s mulţi căţei,
Toţi sunt albi şi rotofei,
Mama-i pune la mujdei.
Ia ghiciţi. Cine sunt ei?

Boabele îi sunt mărgele,
Însă în ciorchini stau ele.
Must şi vin din ele fac,
Cui îi dai, zău că îi plac!

Avem o copiliţă
Cu multe rochiţe,
Când o dezbrăcăm,
Din ochi lăcrimăm.
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În grădina lui Pandele
E un pom plin cu mărgele
La culoare-s roşii toate
Cu codiţe-mperechiate
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Patru fraţi stau într-o casă
Şi de ploaie nu le pasă!

Balon dezumflat,
Galben colorat,
Are mustăcioară
Şi se cheamă…

Acrişoare sunt şi bune
Brumării li se mai spun.
Şi la fiert dacă se pun,
Faci cel mai gustos magiun.

Noi avem un butoiaş
Alb, voinic, parcă-i de caş
Cercuri n-are şi nici doage
Este bun când mama-l coace!

Buni sunt copţi, fierţi şi prăjiţi
Şi-s aproape nelipsiţi,
Când dorim o garnitură
Lângă oricare friptură.
Trupul, capul mi-e totuna
Pe-un picior stau totdeauna.
Am cămăşi nenumărate
Şi le port toate-mbrăcate

Nu-i caisă, că-i roşcată
Şi-are pieliţa pluşată

Imagini şi ghicitori culese de Lionte Mariana şi Emima Rusu, învăţătoarele claselor I-a A şi B
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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O idee inedită,
demnă de urmat
20
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În fundal, instantanee cu elevii clasei a III-a A, în timpul orelor
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar

... aparţinând
clasei a III-a A,
înv. Narcisa Maciuc
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Vineri, 30 noiembrie 2007, sărbătorim în aulă cei 89 de ani de la
proclamarea Unirii României cu Basarabia, Bucovina şi Transilvania, la 1
decembrie 1918.
Printr-un acord de parteneriat educaţional, elevii claselor a III-a B şi a
XI-a B, împreună cu elevii clasei I A de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Gura
Humorului, şi-au propus să organizeze un program de aducere aminte a
Marii Uniri, în faţa elevilor, profesorilor şi părinţilor invitaţi.

Ora 10.00 – au sosit oaspeţii mult aşteptaţi. 30 de copii, îmbrăcaţi în
costume naţionale bucovinene, umplu curtea Şcolii Creştine „Filadelfia”
Suceava. Sunt însoţiţi de doamna învăţătoare Viorica Lucaci, de o mămică
– doamna lector univ. dr. Oana Covaliu – şi de preşedintele Asociaţiei
Veteranilor din Gura Humorului, domnul Ioan Amorăriţei.
Emoţiile noastre cresc, dar Dumnezeu este Acela care este lângă noi
şi ne încurajează.

22
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Ora 11.00 – Domnul Director Ioan Bădeliţă deschide programul nostru.
Ce-am pregătit? Nu ştiaţi? Suntem români şi suntem mândri de asta! –
1 Decembrie – Ziua Naţională a României. Noi am vrut să arătăm tuturor că
Dumnezeu ne iubeşte pe noi, ROMÂNII.
Programul a început cu cei mici – clasa I A de la Şcoala cu clasele
I-VIII Nr. 1 Gura Humorului conduşi de doamna învăţătoare Viorica Lucaci.
Ne-au prezentat istoria românilor în versuri. Şi ce drăgălaşi au fost!

Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Domnul Ioan Amorăriţei, preşedintele
Asociaţiei Veteranilor Gura Humorului ne-a
prezentat apoi semnificaţia istorică a zilei de
1 Decembrie 1918.
Vrem să-i mulţumim aici pentru că ne-a
onorat cu prezenţa dumnealui.

Am urmat noi, cei din clasa a III-a B. Şi noi am învăţat poezii.
La cântece ne-au ajutat cei mari – elevii clasei a XI-a B, pe care îi
considerăm fraţii noştri mai mari!
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Iar, la final – SURPRIZĂ! Elevii clasei a XI-a B (dirig. Prof. Adina
Diaconiţă) ne-au prezentat sceneta „O petrecere în familie”, cu mult
apreciatul Moş Gheorghe care îşi aştepta copiii să se întoarcă din cele
patru colţuri ale lumii în care erau plecaţi! Au fost extraordinari! Vrem ca
noi, atunci când vom creşte, să fim ca ei! E frumos să fii actor într-o piesă
cu un mesaj atât de frumos!!!

Programul pregătit cu ocazia zilei de 1 Decembrie s-a încheiat cu
discursul domnului senator Gheorghe Flutur. Am fost onoraţi să-l avem
printre noi într-o zi aşa de importantă. Copiii i-au oferit la sfârşit pâine şi
sare. Cine ştie, poate într-o zi şi unul dintre ei va ajunge ministru!

Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Ora 13.00 – După ce facem o fotografie cu toată clasa, plecăm
împreună cu oaspeţii noştri din Gura Humorului către restaurantul
McDonald, la o gustare binemeritată. Am petrecut astfel o zi mult
mai frumoasă decât ne-am aşteptat.

Articol de inst. Laura Lucaci, cl. a III-a B. Fotografii aulă – Oana Covaliu
26
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Lui Moş Gheorghe, cu mîndrie şi cu „â” din „a”
Nu mă emoţionez din orice şi mărturisesc acum, că nu îmi amintesc nici o
serbare şcolară care să mă fi tulburat vreodată. Cu atît mai puţin una prilejuită de
Ziua României, sărbătoare protocolară şi înstrăinată prin practici prea exhibate ca
să fie autentice. 1 Decembrie a înlocuit un 23 August căzut în dizgraţie şi în uitare,
prin voia istoriei şi voia noastră.
Şi totuşi, dincolo de motivul oficial pentru care am fost invitaţi de Şcoala
Creştină „Filadelfia” Suceava, dincolo de plictiseala care se instala ca un omagiu
adus lipsei noastre de apartenenţă cu onoare la neamul acesta, dincolo de
dezamăgirile şi tristeţile pe care spectacolul românesc ni-l aşterne zilnic în faţă,
dincolo de zecile de studenţi care după ce termină facultatea pleacă „în afară”, în
afara lor şi a noastră, ei bine, m-am trezit emoţionîndu-mă, m-am surprins dintrodată emoţionată. Cu siguranţă Moş Gheorghe şi-o fi spus de cu seară că trebuie
să o impresioneze pe cocoana aia blazată (eu) şi decisă că România are un viitor
incert şi cu meticulozitate schingiut de contemporanii noştri, pe senatorul
ministru, şi el poate dezgustat de clocotul Bucureştilor, pe Mihnea, fiul meu de 7
ani care mai avea un pic şi adormea în timpul evocării istoriei Alba Iuliei, pe fiica
mea plecată în Chile şi copleşită de dorul de Obcini, pe toţi cei plecaţi care nu au
putut fi prezenţi, dar şi-ar fi dorit. Şi a reuşit.
Cu mîndrie îi spun lui Moş Gheorghe, actorul şi personajul, că pentru o clipă am
simţit alături de mine o familie de prieteni, români cu toţii, cu aceleaşi amintiri, cu
doine şi cîntece de leagăn cîntate de aceeaşi mamă, cu aceeaşi istorie, aceleaşi
dorinţe, aceleaşi vise. Cu drag îi spun elevului din clasa a XI-a B – Carmel Onuţ, că
îi doresc să poată rămîne în ţara aceasta, îi ţin pumnii să poată supravieţui în ea,
după cum îi doresc şi României asemenea tineri, entuziaşti şi frumoşi care să îi
suporte metehnele şi să-i aline suferinţele de ţară la răspîntii de lumi, veşnic la
răspîntii de vremi.
Vreau să păstrez „â” din „a”, în ciuda Academiei, doar în cuvîntul România, şi
poate şi în cuvîntul mândrie, singura concesie pe care o fac ortografiei celei noi
(şi totuşi vechi), pentru că am fost mândră că sînt româncă. După mulţi ani. Îi
felicit pe organizatori – Laura Nadia Lucaci (institutor clasa a III-a B), pe Adina
Diaconiţă (diriginte clasa a XI-a B) – mai cu seamă de care m-am legat în timpul
studenţiei ei, pe vremea cînd era o trestie înaltă şi visătoare, pentru a deveni acum
o profesoară şi un regizor talentat.
Lector univ. dr. Oana Covaliu

Moş Gheorghe / Onuţ Carmel,
felicitat, la sfârşitul programului, de
domnul senator Gheorghe Flutur
Fotografie de Oana Covaliu
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Donald Miller
În cartea sa devenită best-seller, Blue like jazz, Donald Miller,
scriitor creştin contemporan, face o demonstraţie interesantă. El arată că
formula pe care o regăsim în toate povestirile – binecunoscutele
momente ale subiectului: cadru, conflict, punct culminant, deznodământ
– este un ecou al realităţii înconjurătoare, mai mult, al spiritualităţii
creştine.
Miller susţine că inima omenească vibrează la conflictul (interior
sau exterior) întâlnit într-o povestire, la momentele de maximă tensiune
interioară sau la felul în care se sfârşeşte acţiunea (preferăm happyend-ul, fireşte) pentru că aceste elemente se regăsesc în realitatea în
care trăim, sunt ingrediente ce compun viaţa.
Conflictul din cărţi oglindeşte, de fapt, conflictul din Univers,
instalat odată cu păcatul primilor oameni, păcatul originar.
Punctul culminant este, de obicei, momentul care stabileşte felul
în care se va încheia povestirea. În spiritualitatea creştină există un
asemenea moment decizional care determină finalul: este decizia pe
care orice om trebuie s-o ia – de a-L urma sau nu pe Hristos, iar această
decizie hotărăşte deznodământul (Rai sau Iad).

Revenind la conflict, basmele, poveştile sunt
scrierile care vorbesc cel mai bine despre existenţa
unui Conflict în Univers, pentru că ele operează cu
elemente fantastice, supranaturale, miraculoase,
adică exact cu acea categorie de elemente care
sunt atributele unei realităţi ascunse, nevăzute,
spirituale, şi pe care C.S. Lewis o numeşte
„adevărata realitate”.
În basme sunt puse faţă în faţă două lumi: cea
a binelui şi cea a răului. Aceste lumi se războiesc
în permanenţă şi de aceea se vorbeşte în toate
basmele de lupta dintre bine şi rău.
Lumea binelui este reprezentată de zâne, Ilene
Cosânzene, fete de împărat (mezinele sunt de
obicei inocente, cuminţi, frumoase), femei pe care
le caracterizează bunătatea şi mila (Sfânta Vineri,
Sfânta Miercuri, Sfânta Duminică), feciori de
împărat, Feţi-Frumoşi.
Lumea răului este populată de zmei, vrăjitoare,
căpcăuni, lupi lacomi, „babe” care fac rău copiilor,
maştere, mame şi surori vitrege.
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Există câteva semnificaţii pe care le putem
atribui prezenţei elementelor negative din basme
şi poveşti.
În primul rând, aceste fiinţe fantastice,
supranaturale sau doar înzestrate cu puteri
malefice supranaturale simbolizează prezenţa
Răului în lume, pericolul care ne paşte dacă nu
suntem „ascultători” sau dacă îndrăznim să le
provocăm.
Mai mult decât simple roade ale închipuirii
omului din popor, rod al fanteziei populare,
aceste simboluri ale Răului (întâlnite în basme)
sunt imagini ale forţelor malefice, întunecate, din
Univers.
Diavolul se află în conflict deschis cu
Dumnezeu; demonii (slujitorii diavolului) şi
îngerii (slujitorii lui Dumnezeu) se războiesc între
ei, lupta dintre Bine şi Rău există în Univers şi
este mai evidentă decât o putem percepe noi.
Ei bine, această confruntare capătă, în
basme, forma luptei dintre erou (Binele) şi
adversarul lui (Răul).
Partea frumoasă, minunată, extarordinară
este că în basme Binele învinge întotdeauna
Răul. Putem sta liniştiţi: lupii sunt ucişi, la fel
zmeii, căpcăunii, balaurii. Maşterele sunt
pedepsite. Răul este eliminat.
La fel se va întâmpla şi în Univers. Răul va
dispărea, Satan şi îngerii lui vor fi aruncaţi în
iazul cu foc, iar pentru copiii lui Dumnezeu va
urma un Bine etern. Povestea se va încheia:
tragic, pentru unii, fericit, pentru alţii. Eroul va fi
Hristos, acel Hristos pe care, într-un punct
culminant, am ales să-L urmăm sau să-I
întoarcem spatele.
Deci, cine se mai teme de lup?
Prof. Limba română, Ligia Cruţ
Mama vitregă, personajul negativ din
povestea „Dumbrava minunată”

Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar

Personajele pozitive: Lizuca, bunicii,
căţelul Patrocle şi prietenii lor
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D I A L O G U R I V E S E LE
- La ce timp este “eu mă scald”?
- La cel de sâmbătă seara! răspunde elevul.

- Ce este un sinonim? întreabă învăţătorul.
- Sinonim este cuvântul pe care-l folosim în
locul altui cuvânt pe care nu ştim să-l scriem.
Învăţătorul întreabă:
- Care sunt cuvintele folosite cel mai des de elevi?
Cristi răspunde:
- Nu stiu.
- Exact! Acestea sunt!
- Ionel, iar te-ai lovit la genunchi?
- Da mămico, încă mă mai doare.
- Şi cum se face că n-ai plâns deloc?
- Păi n-am ştiut că eşti acasă să mă auzi.

- Cu cine-ai vorbit, Steluţa, trei ore la
poartă?
- Cu Ioana, care era grăbită şi n-a avut
timp să intre-n casă.
- V-am dat o compunere despre lapte, pe
două pagini, şi tu, Ionuţ, ai scris una
singură.
- Păi să vedeţi, domnule învăţător, eu am
scris despre laptele condensat...

- Uite, Florinele, ce dinţi curaţi am…
- Bine, tată, dar tu ţi-i speli de 33 de ani, pe
când eu numai de 8!
- Ia spune,
spune, Alexandra, cum deosebeşti
o pisicuţă de un peştişor?
- Îi pun pe amândoi în acvariu. Cel
care poate să înoate e peştişorul.
- Mămico, de ce trebuie să învăţ limba
engleză?
- Pentru că jumătate din omenire o vorbeşte.
- Şi nu este de ajuns?
Culese de Anamaria Simon, cl. a II-a B
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Paradoxul vremurilor noastre în istorie este că avem:
clădiri mai mari, dar suflete mai mici;
autostrăzi mai largi, dar minţi mai înguste.
Avem mai multe funcţii, dar mai puţină minte,
mai multe cunoştinţe, dar mai puţină judecată;
mai mulţi experţi şi totuşi mai multe probleme,
mai multă medicină, dar mai puţină sănătate.

Cheltuim mai mult, dar avem mai puţin;
cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puţin.
Avem case mai mari, dar familii mai mici.

Bem prea mult, fumăm prea mult,
Cheltuim prea nesăbuit,
Am învăţat cum să ne câştigăm existenţa,
Râdem prea puţin,
Ne-am multiplicat averile, dar ne-am redus valorile. Conducem prea repede,
dar nu cum să ne facem o viaţă,
Vorbim prea mult, iubim prea rar şi urâm prea des. Ne enervăm prea tare,
Am adăugat ani vieţii şi nu viaţă anilor.
Ne culcăm prea tarziu, ne sculăm prea obosiţi,
Citim prea puţin,
ne uităm prea mult la televizor
şi ne rugăm prea rar.

Am construit mai multe calculatoare: să deţină mai
multe informaţii, să producă mai multe copii ca
niciodată, dar comunicăm din ce în ce mai puţin.

Plănuim mai multe, dar realizăm mai puţine.
Am învăţat să ne grăbim, dar nu şi să aşteptăm.

Acestea sunt vremurile fast-food-urilor
şi digestiei încete;
oamenilor mari şi caracterelor meschine;
profiturilor rapide şi relaţiilor superficiale.
Acestea sunt vremurile în care avem două venituri,
dar mai multe divorţuri,
Case mai frumoase, dar cămine destrămate.
Acestea sunt vremurile în care avem excursii rapide,
scutece de unică folosinţă,
moralitate de doi bani,
aventuri de-o noapte,
corpuri supraponderale
şi pastile care îţi induc orice stare,
de la bucurie, la linişte şi la moarte.

Dar tu...
Aminteşte-ţi să petreci timp cu persoanele iubite,
Pentru că nu vor fi lângă tine o eternitate.
Aminteşte-ţi să spui o vorbă bună copilului care te
venerează, pentru că acel copil va creşte curând
şi va pleca de lângă tine.
Aminteşte-ţi să-l îmbrăţişezi cu dragoste pe cel de
lângă tine pentru că aceasta este singura comoară pe
care o poţi oferi cu inima şi nu te costă nimic.

Aminteşte-ţi să spui „TE IUBESC” partenerului şi
persoanelor pe care le îndrăgeşti,
dar mai ales să o spui din inimă.
O sărutare şi o îmbrăţişare vor alina durerea
atunci când sunt sincere.
Aminteşte-ţi să-i ţii pe cei dragi de mână
şi să preţuieşti acel moment pentru că într-o zi
acea persoană nu va mai fi lângă tine.

Fă-ţi timp să iubeşti, fă-ţi timp să vorbeşti, fă-ţi timp
să împărtăşeşti gândurile preţioase pe care le ai.
Fotografia de fundal: Cristina Ostafi, cl. a II-a A
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar

Adaptare după Octavian Paler – „Paradoxul zilelor noastre”
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Dragul meu,
Azi dimineaţă, când te-ai trezit din somn, eram lângă patul tău, în lumina minunatului
răsărit de soare, care a inundat odaia ta. Am sperat în acel moment că îmi vei spune, cum se cuvine:
„Bună dimineaţa”, dar n-ai făcut-o. M-am gândit că era prea devreme şi că poate de aceea nu M-ai
observat. Am încercat să-ţi atrag atenţia când, grăbit, ai deschis uşa şi ai plecat...

Ţi-am sărutat faţa cu boarea dimineţii, am revărsat asupra ta mireasma dulce şi parfumată a
florilor; ţi-am murmurat o melodie de dragoste prin gingaşul ciripit al păsărilor. Ai trecut pe lângă
Mine grăbind pasul, fără să Mă bagi în seamă.

Mai târziu, peste zi, te-am privit duios mergând preocupat şi discutând aprins cu cei cu care te
întâlneai. Ah, cât aş fi dorit să schimbi şi cu Mine câteva cuvinte, dar ai trecut pe lângă Mine fără
să-Mi dai atenţie.

După amiază, fiindcă era cald, ţi-am trimis o ploaie înviorătoare şi ţi-am strălucit în fiecare
picătură. Am strigat din cer cu glas de tunet, doar-doar Mă vei auzi cumva. Zadarnic!
Azi am pictat un curcubeu fermecător în mijlocul norilor mei. Mi-am zis: „Cu siguranţă
Mă va vedea!” – dar n-ai făcut-o, nu M-ai văzut!

Seara, la sfârşitul zilei, ţi-am trimis un minunat apus de soare, gândind că Mă vei privi.
Te-am căutat atât de mult cu privirea miilor de stele strălucitoare, nădăjduind că îţi vei întoarce
privirile spre Mine, dar am rămas întristat de nepăsarea ta.

În sfârşit, noaptea, la culcarea ta, am revărsat peste tine lumina lunii, ca să-ţi aminteşti că
Eu nu te pot uita. Am nădăjduit că măcar acum ai să-Mi vorbeşti, acum, înainte de a adormi. Dar
ai tăcut; nu Mi-ai spus nici un cuvânt. M-a durut purtarea ta. Totuşi, am continuat să stau la
căpătâiul tău, trist, nădăjduind că a doua zi de dimineaţă îmi vei observa prezenţa şi-Mi vei da
atenţie.

Tot astfel am continuat să Mă descopăr ţie prin tot felul de căi, sperând că, în sfârşit, vei dori
şi vei hotărî să fiu cu tine, să fiu Păstorul tău. Eu aş putea să-ţi port de grijă ca nimeni altul, să te
păzesc şi să te călăuzesc cu siguranţă.
Dragostea Mea pentru tine este mai adâncă decât marea şi mai înaltă decât cerurile. Te
iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea. Vreau să Mi te dăruieşti şi am atâtea
să-ţi spun şi să-ţi împărtăşesc... Nu Mă respinge!!!
Vino-ţi în fire şi întoarce-te la Mine, ca să te pot binecuvânta şi să-ţi asigur o viaţă nouă
fericită, trăită în siguranţă, în pace, în linişte interioară deplină.
Pentru binele tău, te rog să-mi răspunzi cât mai curând, cu o inimă deschisă!
Al tău prieten bun, care te iubeşte,
ISUS HRISTOS

Propusă de Înv. Ioachimciuc Lidia
32

Gânduri de copil, nr. 10/2007

… Atunci tânărul spuse:
- Bătrânelule, tu vrei să compari inima mea cu inima ta… Nici nu există
termen de comparaţie…
Bătrânelului i se înecau ochii în lacrimi şi cu o voce caldă îi spuse
băiatului:
- Inima mea este aşa cum o vezi, plină de cicatrici pentru că m-au
rănit mulţi, cei din jurul meu mi-au frânt inima şi a trebuit să cos rănile.
Inima mea are colţuri pentru că am rupt bucăţi din ea
pentru a le dărui persoanelor la care ţin, şi, la rândul lor,
acele persoane mi-au dat câte o parte din inimile lor. Dar
cum bucăţile nu au fost măsurate cu milimetrul, atunci
când am ataşat bucăţile de inimi primite, nu s-au potrivit
exact în locurile goale ale inimii mele. Şi s-a mai întâmplat
uneori să dăruiesc o parte din inima mea şi să nu primesc nimic în
schimb. Astfel au rămas locuri goale în inima mea. Inima mea e perfectă
pentru că reuneşte mai multe inimi care se contopesc prin iubire. Inima
mea este plină de iubire şi de fericire. Asta înseamnă o inimă perfectă…
Extras din meditaţia “O inimă perfectă” – autor necunoscut




Altaruldincrâng

Ascultareaeoartă,ovirtute.
Păsărelele știu să asculte. Vin din depărtare,
exactlacuibuldeundeauplecat,scotpuișorișicântă
necontenit.
Acoperă altarul cu cântece. Îl preamăresc pe
Dumnezeu.ȘtiucăElle-acreat,Ellepoartădegrijă.
Le-apusinstinctulcucaresecălăuzesc.
Dar toamna? Altarul e pustiu. Zvonuri de
cântece nu se mai aud. Tăcerea e un alt semn al
ascultăriilor.
Undeealtarultău?
Îl împodobești, sau pustiul l-a acoperit cu o
hainăaneputinţei?
Ascultă și ia seama! Zidește-ţi altarul, nu-l
dărâma!Învaţădelapăsărele!


Înv. Ioachimciuc Lidia
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar

33

Cine mai crede astăzi că un calculator personal – PC – nu este
un instrument util în atâtea împrejurări?
Un calculator, fie el desktop sau laptop, iar mai nou palmtop, ne
susţine atunci când dorim:
• să compunem un referat necesar la şcoală (sau, să recunoaştem, doar să adaptăm
unul procurat din diverse surse),
• să redactăm scrisori, felicitări, sau... reviste, precum cea de faţă
• să purtăm conversaţii utile, care elimină necesitatea şi costurile telefoanelor
• să studiem diverse documente, articole, instrucţiuni, sfaturi despre aproape orice
subiect
• să facem calcule, tabele şi evidenţe, care înainte ar fi fost imposibil sau foarte
greu de realizat, prin timpul pe care îl necesitau
• să ascultăm muzică, să urmărim posturi de radio sau TV direct de pe internet
• să ne relaxăm cu un joc sau un film/desen animat interesant
Atunci când suntem conectaţi la reţeaua de internet, adică atunci când avem acces la
cantităţile imense de informaţii din lumea întreagă, aproape că nu există limită la ceea ce
putem învăţa despre orice ne trece prin minte.
Da, calculatorul a devenit în ultimul timp un prieten nedespărţit, care, folosit cu
pricepere, ne poate uşura viaţa în atât de multe privinţe.

Acelaşi calculator devenit indispensabil, se poate transforma, uneori pe nesimţite, întrun duşman tăcut, prin care ajungem să ne risipim viaţa noastră, cu clipele ei preţioase, sau
să ne hrănim mintea, într-un mod distructiv. Iată câteva exemple, pe care mulţi le
cunoaştem din propria experienţă:
• ascultăm muzică fără să facem o selecţie, trezindu-ne că ne expunem mintea,
încet-încet, la versuri care afirmă ceea ce noi susţinem că respingem;
• jocurile care ne pasionează ajung să ne ocupe mai întâi o oră, apoi două, şi tot aşa,
până când singurul lucru la care ne concentrăm atenţia într-o zi nu mai este
şcoala, temele, sau alte activităţi, ci cum să trecem de următorul nivel sau să
câştigăm următoarea etapă în joc;
• filmele şi desenele animate, pe care înainte le selectai cu atenţie şi le urmăreai
doar când aveai un timp de relaxare, încep să-ţi ocupe din ce în ce mai mult timp
şi energie; „filtrul tău”, care înainte era curat şi avea standarde înalte, acum a
început să permită imagini de care înainte te protejai;
• discuţiile interesante şi utile de pe bine-cunoscutul „Yahoo messenger” devin doar
simple modalităţi de complacere într-o nouă formă de bârfă ce ia tot mai mult
amploare
• în căutarea noastră nevinovată de informaţii pe internet, suntem adesea expuşi
imaginilor indecente, care au potenţialul de a ne atrage spre dependenţe deosebit
de periculoase
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Tendinţa pe care o avem cu toţii când ne vedem pe noi înşine sau
pe copiii noştri prinşi în astfel de curse periculoase, este să învinuim
calculatorul şi internetul în sine, ca fiind rele şi demne de pus la zid.
Fără a sta prea mult să analizăm deciziile greşite de fiecare zi pe
care le-am făcut şi care ne-au dus în acel impas, decizii ce îşi au sursa în interiorul nostru,
începem să privim la calculator ca la singura cauză a problemei şi ca la un duşman exterior
ce trebuie eliminat.

Atunci când am fost la rândul meu pusă în această postură, de a alege ce anume elimin
din viaţa mea, am realizat de fapt că şi-n acest nou domeniu, al utilizării calculatorului,
aceleaşi vechi obiceiuri îmi erau duşmanii adevăraţi, doar că într-o formă diferită. Am avut
atunci de ales în a face schimbări exterioare – să îndepărtez calculatorul – sau schimbări
interioare, la rădăcina adevărată a problemei.

Astăzi calculatorul este un lucru nou, dar mâine altceva va fi nou, prilej pentru vechile
obiceiuri (firea umană păcătoasă) de a lua noi forme. În fond, acel lucru rău pe care îl vedea
Pavel, acum 2000 de ani, că lucrează împotriva lui, îl vedem cum lucrează şi azi împotriva
noastră prin fiecare acest nou lucru.
Pe de altă parte, la aceste probleme avem disponibile soluţii vechi de când lumea, pentru
care trebuie să avem astăzi înţelepciunea de a găsi modalităţi noi de aplicare.

Deci ce alegem, să ascultăm vocea interioară ce ne îndeamnă la soluţii concrete de
rezolvare a cauzei, sau să fim la fel de comozi, încercând să eliminăm doar efectele
exterioare ale aceloraşi cauze vechi de când lumea?
Pe cine numim duşman, calculatorul sau adâncul din noi?
Decizia aceasta, asemeni deciziilor mărunte de zi cu zi, ne îndepărtează sau ne apropie
mai mult de noi cei reali..., de Dumnezeu.

Cristina Dohotaru, colaborator
Revista Şcolii Creştine „Filadelfia”, Învăţământ primar
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Moş Crăciun este o legendă... Domnul Isus este viu în
vecii vecilor.
Moş Crăciun locuieşte la Polul Nord... Domnul Isus
este pretutindeni.
Moş Crăciun Merge cu o săniuţă... Domnul Isus
stăpâneşte vânturile şi merge pe ape.
Moş Crăciun nu vine decât o dată pe an... Domnul Isus
este întotdeauna prezent pentru a ne ajuta.
Moş Crăciun îţi umple ghetuţele cu dulciuri... Isus îţi
împlineşte toate nevoile.
Moşul coboară pe horn, neinvitat... Isus stă la uşă,
bate şi îţi intră în inimă.
Trebuie să aştepţi la rând să-l vezi pe Moş Crăciun...
Trebuie să-I rosteşti doar numele pentru ca Isus
să se apropie de tine.
Moş Crăciun te lasă să i te-aşezi în poale... Domnul
Isus te lasă să te odihneşti în braţele Lui.
Moş Crăciun nu ştie cum te cheamă... Domnul Isus ne
cunoştea numele chiar înainte de a ne naşte. Nu
numai numele, dar ne ştie trecutul, viitorul, ne
cunoaşte chiar inimile, precum şi numărul firelor
de păr de pe capul nostru.
Moş Crăciun are o burtă ca un butoiaş plin de dulciuri...
Domnul Isus are o inimă plină de dragoste, har,
milă şi iertare.
Tot ceea ce poate spune Moş Crăciun este un „ Ho! Ho!
Ho!”... Domnul Isus spune: „Aruncaţi asupra mea
orice povară pentru că eu mă îngrijesc de voi!”
Moş Crăciun te poate face să chicoteşti... Domnul Isus
îţi dă bucuria care este tăria ta.
Moş Crăciun îţi pune daruri sub brad... Isus a devenit
darul nostru şi a murit pe o cruce pentru tine şi
pentru mine.
Este clar că cei doi nu se pot compara. Trebuie să
ne amintim ce este Crăciunul. Trebuie să-L punem
pe Cristos înapoi în această sărbătoare. El încă
mai este sărbătoritul acestei zile.
Da, Isus e mai bun, e muuult mai bun decât Moş
Crăciun!
Sărbători binecuvântate de Domnul Isus!
Propusă de Inst. Lionte Mariana, cl. I-a A
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