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CUM SE VINDECĂ UN COPIL
Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR

U

n sondaj de opinie realizat indiferent
de public, de oră și de spațiu, ar așeza
sănătatea propriilor noştri copii în
topul solicitărilor, rugăciunilor, doleanțelor.
Este și greu să fie altfel, dacă nu cumva
bunurile și țintele spirituale ar deveni prioritare în mijlocul unei familii. Dar adevărul e
că, depășind credința noastră, entuziasmul
nostru liturgic, atunci când ele există și se
manifestă, amenințarea statusului sănătății
noastre și spectrul îmbolnăvirii celor dragi,
copiilor în special, uimesc prin lejeritatea arătată în depășirea celorlalte griji curente. Atunci când ai
un fiu bolnav, uiți că ai rate, dai
la o parte pasiunea exprimată
săptămânal pentru pescuit, nu
te mai interesează nici că ești tu
însuți bolnav.
Este curios, însă, că îngrijorarea
se naște abia când parafa unui medic confirmă un diagnostic de care ai auzit la alții,
o boală cu un nume suficient de înfricoșător
încât să faci toate eforturile ca să nu plângi
în fața celui care te vede omul cel mai puternic, eroul lui. ADHD, obezitatea sau cocoașa
de smartphone (da, există așa ceva!) ne iau
prin surprindere și implorăm ajutorul lui
Dumnezeu și al sfinților, fără să abandonăm
televizionarea, burgerii „cu de toate” și ultimul model de tabletă scos pe piață, pe care
le oferim din dragoste certă, nedisciplinată și
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nesăbuită poate, celor mici.
Un copil este un dar de la Dumnezeu, dar
parcă realizăm asta punctual, întrerupt de-a
lungul existenței lor. Gânduri exaltate la descoperirea gravidității, emoții și așteptare
la aproape nouă luni, banchet și veselie la
botez, artificii și torturi cu prințese la aniversări și, în rest, ocupați cu „ale noastre, ale
celor mari”, îi încredințăm bonelor, calculatoarelor și prietenoaselor și ieftinelor fast
food-uri. Inclusiv subsemnatul e prins, ca
într-un vortex, într-un program cotidian,
în care copiii apar ca griji, de peste tot auzind că dacă „ai copii, ai
probleme”, că muncești pentru
ei, că te iau de bun când ajungi
de la serviciu și vor să se joace
cu tine.
Copiii sunt un dar, și nu doar
atunci când aflăm de la vreun specia
list că sunt foarte bolnavi. Sfântul Nicanor,
pe care îl prăznuim pe 7 august, vindecător
al copiilor, ale cărui sfinte moaște se află în
biserica noastră, ar trebui să ne inspire la o
grijă curentă pentru minunatele forme de
creație continuă a lui Dumnezeu - fiii și fiicele
noastre. Mă gândesc că, înainte să ne rugăm
lui să ni-i însănătoșească, dacă ar fi nevoie, ar
trebui să îi cerem să ne înțelepțească pe noi,
beneficiarii generozității divine, să ne lumineze mintea pentru a alege ce este potrivit,
folositor și mântuitor pentru copiii noştri. 
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PEDIATRIA.
DIN DRAGOSTE PENTRU COPII
interviu realizat de Florentina VOHODEA

C

FOTO: ziarullumina.ro

ei care o aleg spun că este cea mai frumoasă meserie din lume. E greu să fii
medic, dar e de două ori mai greu, am
spune noi din exterior, să fii pediatru. De ce?
Pentru că trebuie să stăpânești mai multe
ramuri ale Medicinei și pentru că, de cele mai
multe ori, la consult se prezintă nu unul, ci doi
pacienți, părinții fiind cei care duc copilul la
doctor și cei care pun cele mai multe întrebări. Pentru că acest număr al revistei este
dedicat copiilor și Sfântului Cuvios Nicanor,
vindecător al celor mici, am vrut să vedem
ce implică în zilele noastre vindecarea copii
lor. Despre Pediatrie și despre provocările și
greutățile acestei discipline medicale am stat
de vorbă cu doamna Adriana Nedelcu, medic
rezident în anul al III-lea la Spitalul Clinic de
Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”,
din București. Doamna Nedelcu este o apropiată a bisericii „Sfântul Dumitru - Poştă”, fiind
soția lui Silviu, unul dintre tinerii teologi care
înfrumusețează cântarea de la strană.

specialitatea aleasă. Eu am luat-o de la zero
cu Pediatria, după ce am făcut doi ani de
Alergologie. Știam că va fi greu, dar am vrut
să fac asta.
De ce spuneți că e greu?
Sunt specialități care vizează doar o anumită ramură. De exemplu, Gastroenterologia.
Este doar pe digestiv. Ei bine, Pediatria
cuprinde toată Medicina: cardiac, renal, burtică, tot. Este vastă, comunicarea cu pacientul este mai dificilă, iar mai dificil decât
copilul este părintele. Comunicarea cu ei se
face mult mai greu, dar datele pe care ni le
dau părinții sunt foarte importante.
E mai ușor să previi decât să tratezi. Se
aplică și la copilul mic? Totul ține de părinte?
Dacă este un copil născut la termen, fără
nicio problemă, dacă părinții nu au probleme
majore de sănătate, dacă cel mic are o dezvoltare armonioasă, nu facem în mod uzual analize. Îl vedem pe el cum se dezvoltă.
La anumite intervale de timp, se pot face
investigații. Dar, în mod normal, orice copil
trebuie să aibă un medic de familie sau un
pediatru și să fie evaluat clinic. Este văzut,
este cântărit - mai ales copilul mic. După ce
crește, se fac controale uzuale. E important,
însă, controlul periodic.
Cum reacționează copiii la boală?
Variabil. Sunt copii care la temperatura

Oricine alege Medicina poate face
Pediatrie?
Cred că ține de cât de mult îți place.
Și dacă există un declic. Atunci când intri
în facultate, nu ești foarte hotărât. Se mai
întâmplă să pornești cu o idee și, pe parcurs, să îți dai seama că nu ești făcut pentru
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39,5 aleargă, sunt veseli și vioi, mănâncă
normal și sunt copii care zac la 38 de grade.
Fiecare copil duce boala diferit. Noi spunem
că nu există boală, ci există bolnavi. Fiecare
om, adult sau copil, tolerează variabil. Pe de
altă parte, la un copil sunt alte riscuri. De a
se deshidrata, de a face complicații... Sunt
foarte schimbători. Așa cum sunt când sunt
sănătoși - imprevizibili - și trebuie să fii tot
timpul cu ochii pe ei, așa sunt și complicațiile
care pot apărea în bolile pe care le au
- imprevizibile.
Copiii care suferă de boli cronice, care
luptă toată viața cu boala, par să accepte
situația mult mai ușor decât părinții. De ce?
Cei pentru care nu există un tratament
curativ, care să îi vindece, sunt copii foarte puternici. Sunt copii care își încurajează
ei părinții și te uimesc cu tăria și rezistența
lor. Am văzut copii cu probleme grave care își
mângâiau mămica și spuneau „Nu mai plânge, mami! O să mă fac bine”. Sunt uimitori!
Poate că nu conștientizează că sunt
bolnavi…
Cei care au peste 14 ani conștientizează

foarte bine. Au Google. Însă, ei iau totul ca pe
un ceva firesc. Nu am văzut disperare în ochii
copiilor așa cum am văzut în ochii părinților.
Dar ei sunt de o seninătate și maturitate incredibile! Știu foarte bine care e cursul bolii.
Un copil bolnav de cancer știe ce îl
așteaptă?
Își dă seama. Unii întreabă: „Mami, o să
mor?”. Mămica plânge, mai plânge și medicul... Bine ar fi să nu plângă de față cu pacientul. E greu să păstrezi distanța din punct
de vedere emoțional. Sunt cazuri și cazuri.
Sunt copii cu epilepsie și boli degenerative - în timp starea lor fizică se deteriorează, ajung să facă complicații. Partea de
Oncologie mă marchează și pe mine foarte tare. Lucrurile sunt dramatice, iar părinții
sunt epuizați și greu de susținut. Partea de
Neonatologie marchează, de asemenea, și
părintele, și medicul. Copii născuți prematur, copii născuți cu probleme - nu ai de unde
să știi cum va evolua starea lor. Ca pediatri
generaliști ne lovim, însă, și de problemele
uzuale. Copii care au făcut febră și au răcit.
Iar mămicile sunt foarte speriate.

Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului
de copii „Grigore Alexandrescu”
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Poate la primul copil...
Nu, și la al doilea, și la al treilea. Mereu îi compară și se sperie. Noi încercăm să le liniștim, iar abordarea pacientului
se bazează foarte mult pe autonomia copilului. Copilul trebuie să își exprime acordul
pentru a fi consultat. Altfel, examinarea va fi
mai dificilă și, poate, nu cea mai corectă.
Cât de important este în tratarea celor
mici faptul că pediatrul are, la rândul lui,
copil?
Foarte important. Pe mine m-a ajutat
mult că am un băiețel - are patru ani. Sunt
lucruri de finețe prin care treci cu al tău - că
tot vorbeam de mofturi: aceea îmi place, cealaltă, nu. Experiența ta te ajută să le dai sfaturi mamelor.
Care este partea cea mai frumoasă a
Pediatriei?
Mie îmi place să urmăresc copilul.
Neonatologia - însăși ideea că se naște un
copil - este ceva foarte frumos.
Când eram în stagiu, ne chemau la sală
să preluăm nou-născutul. E un sentiment...
Când vezi că e și bine, că e sănătos, e ceva
foarte plăcut. Apoi, în primul an de viață
au o evoluție spectaculoasă. Învață multe
lucruri într-o perioadă destul de scurtă. Și să
mănânce, și să vorbească, și să meargă. Îmi
place cum cresc, cum trec prin diversificare,
cum descoperă gusturile mâncărurilor, cum
se strâmbă...
Care sunt pericolele care pot afecta
sănătatea copiilor astăzi?
În primul rând... alimentația. Unii părinți
nu dau foarte multă atenție și există riscuri
pentru cei mici. Mai ales că primii ani de
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viață sunt foarte importanți, inclusiv ceea
ce le dăm să mânânce. Problema este că nu
există mese regulate, iar în alimentația lor
nu intră merele și prunele pe care noi le adunam din pomi, ci fast food, chipsuri și zahăr.
Lucruri care duc la diabet, obezitate și alte
complicații.
Iar al doilea mare pericol... tehnologia.
Recent am fost să văd un copil care, pe toată durata consultației, a stat cu telefonul
în mână. Am văzut copii - pe Neurologie și
Psihiatrie - foarte agitați, nervoși, care nu
se înțeleg cu părinții. Îi afectează și fizic
pentru că nu fac mișcare, iar atunci când
petrec timp în fața calculatorului, televizorului, mănâncă mult mai mult. Viteza lor de
reacție, de asemenea, este alta - sunt mai
lenți și în gândire.
Sunt suficienți medici pediatri în
România?
Nu știu numărul lor, dar pot să spun că
există modele de la care avem ce învăța.
Sunt oameni dedicați, care pun foarte mult
suflet, iar implicarea lor depășește pereții
spitalului.
Care sunt cele mai frumoase momente
pe care le trăiți în Pediatrie?
Sunt copii care, neîmpinși de la spate, se lipesc de tine și îți mulțumesc. Dacă
te îmbrățișează, nu mai ai nevoie de nimic
altceva.
Ce sfaturi aveți pentru părinți?
Să își iubească copiii, dar să le impună și
reguli, să îi ducă la medic, să aibă un pediatru care să îi urmărească, dar nu în exces. Să
se bucure de fiecare clipă și de fiecare etapă
a copilăriei lor și să petreacă timp cu ei. 
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MĂNĂSTIREA ZAVORDA,
LOCUL ÎN CARE S-A NEVOIT
SFÂNTUL NICANOR

M

ănăstirea Zavorda este un vechi lăcaş
monahal din Grecia, cunoscut mai ales
pentru viețuirea în obște a ctitorului ei, Sfântul Cuvios Nicanor, ale cărui sfinte
moaşte se află în biserica „Sfântul DumitruPoştă”. Așezământul a fost întemeiat la
începutul secolului al XVI-lea pe culmea
muntelui Kalistratos, pe malul stâng al râului
Aliakmonas, cel mai lung râu de pe teritoriul
Greciei. Sfântul Nicanor s-a retras, mai întâi,
într-o peșteră aflată în peretele de piatră al
muntelui Kalistratos. Astăzi, în acest loc se
află un schit sihăstresc, la etajul căruia se
păstrează o capelă închinată Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe; în capelă sunt păstrate
și minunatele ei fresce originale, datând din
secolul al XIII-lea.
Inițial, mănăstirea cea mare a fost stavropighie, ea aflându-se sub directa purtare de grijă a patriarhului ecumenic. Fiind o

mănăstire măreață
și înstărită, aceasta a jucat un rol
important în războaiele din vestul Macedoniei.
Macedonia
de
Vest este una din
cele 13 regiuni ale
Greciei, subdivizată în 4 prefecturi.
Capitala este orașul Kozani.
Ansamblul monahal Zavorda este alcătuit
astăzi din mai multe clădiri: așezământul de
la baza muntelui; mănăstirea de pe munte,
zidită după tipicul mănăstirilor din Sfântul
Munte Athos, având biserica în centru, iar
chiliile de jur-împrejurul acesteia; un schit
în afara zidurilor și încă unul săpat în peretele de piatră al muntelui, deasupra râului
Aliakmonas. Biserica centrală a mănăstirii,
închinată Schimbării la Față a Domnului, este
zidită în formă de cruce, având trei abside
largi. Frescele care îi îmbracă pereții interiori
datează din mai multe perioade istorice, cele
mai vechi fiind zugrăvite în secolul al XVI-lea.
Mormântul ctitorului sfânt se află în partea
sudică a bisericii.

(Text preluat şi adaptat de pe site-ul crestinortodox.ro)
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VOLUNTAR ÎN MIJLOCUL
COPIILOR CU AUTISM
Alexandra NICOLAESCU

A

uzim uneori, poate nu atât de des pe cât
ar trebui, la știri sau în jurul nostru, vorbindu-se despre voluntari implicați în
diverse activități - de la serviciul de salvare, până la colectarea de gunoaie din vreo
rezervație naturală. Dar ce este voluntariatul? Definiţia de dicționar este următoarea:
„acțiune desfășurată în folosul unor persoane sau al comunității, fără a urmări vreun
folos material”. Ultima parte a definiției poate naște nedumerire: puțini oameni înțeleg
scopul voluntariatului, dar și mai puțini, sensul acestuia. Prin urmare, cine poate fi voluntar? La întrebarea aceasta se poate răspunde
printr-o alta: ce anume motivează un voluntar? Răspunsul meu, după o experiență de
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voluntar de câţiva ani în mijlocul copiilor:
dragostea pentru aproapele, deci pentru
Dumnezeu. Iubirea care leagă oamenii și care
devine, astfel, liant între ei și Dumnezeu. Am
putea răspunde, așadar, că voluntar poate fi
oricine.
Copiii, o categorie vulnerabilă a socie
tății, sunt printre principalii beneficiari ai
activității voluntarilor. Când spun „copii”,
mă gândesc la bucurie, inocență, veselie și
energie. Ei sunt cea mai de preț comoară a
părinților. Uneori, însă, strălucirea comorii se pierde, iar cei mici suferă cumplit.
O afecțiune des întâlnită - mai frecventă decât cancerul - este autismul. Un monstru ce ține copilul prizonier. Din ce în ce
mai multe cazuri de autism necesită ajutorul
terapeuților, dar sunt foarte puțini cei care au
răbdare să lucreze cu micuții cu astfel de tulburări comportamentale și să-i ajute.
Să petrec timp benevol cu copiii autiști a
fost o etapă nouă în viața mea. Prima întâlnire cu ei a avut loc în cadrul Asociației
„Puzzle”, asociație înființată chiar de mama
unor gemeni autiști. Lucrând cu ei, am descoperit că greutatea nu este doar pe umerii
copiilor, ci și pe cei ai părinților. De obicei,
nu apreciem lucrurile decât atunci când le
pierdem sau nu le mai avem. Acești părinți
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mereu sinceri și sensibili. Copiii-îngeri, cum
mai sunt numiți, au nevoie de noi. Părinții se
plâng de noi, cei sănătoși, dar uităm că alții,
pentru că sunt „altfel”, nu sunt acceptați în
școli sau în societate. Nouă ne stă în putere
să schimbăm acest lucru. Iar modalitatea prin
care facem primul pas este voluntariatul.
Pentru o mai bună înțelegere a autismului și pentru a crește nivelul de informare al
publicului larg privind nevoile speciale ale
persoanelor cu autism și ale familiilor acestora, Adunarea Generală a ONU a stabilit o zi
internațională de conștientizare a autismului. Pe 2 aprilie, în marile orașe din lume, dar
și în București, sunt organizate marșuri de
susținere și evenimente caritabile, culturale
sau recreative.
Copiii autiști, dar și părinții lor, au nevoie de noi, de căldura și încurajările noastre.
De cealaltă parte, noi, voluntarii, avem nevoie de ei pentru a uita de problemele noastre și pentru a redeveni, lângă ei, copii. Noi le
dăm dragoste și implicare, iar ei ne dau nouă
speranță, bucurie și energie.


își aduc copiii la terapie pentru a-i auzi vorbind. Văzând cât de greu obțin ei rezultate,
apreciezi mai mult cuvintele pe care le învață
atât de ușor un copil sănătos. Copiii cu tulburări de spectru autist nu se pot exprima, nu
pot comunica. Unii sunt agresivi. Privirea lor
sinceră, uneori îndurerată pentru că nu pot
scoate la lumină durerile și gândurile lor, te
ambiționează.
Voluntariatul nu este un hobby, nu pleci
mereu bucuros de acasă. Uneori, ești nevoit
să renunți la ceva ce îți face plăcere pentru
a ajuta. Este o datorie, dar răsplata efortului este pe măsură. Privind în urmă, îmi aduc
aminte de copiii care au început anul trecut
ședințele de terapie și logopedie. În prima zi
în care am asistat la ore, pentru că cei mici
reacționează diferit la nou, am stat retrasă.
M-am simțit descurajată, mă întrebam dacă
voi putea face acest lucru. Mi s-a părut greu.
Un băiat nu accepta să fie privit. Altul, în
schimb, mai afectuos, îmi aranja mereu părul
cu mânuța. Emoții diferite, copii diferiți, dar

sfântul dumitru - poºtã
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RUG Ã CIUNE PENTRU COPII

D

umnezeule, Părinte Ceresc
Multîndurat, miluiește pe copiii noștri (numele), pentru
care Te rugăm cu smerenie și pe
care îi lăsăm într-adins ocrotirii
Tale. Așază întru ei credință tare,
învață-i pe ei cucernicia înaintea
Ta și Învrednicește-i pe ei să Te

iubească cu putere pe Tine, Ziditorul și Mântuitorul nostru. Îndreaptă-i pe ei, Doamne, pe calea adevărului și a binelui, ca să
săvârșească toate spre slava numelui Tău. Învață-i pe ei evlavia
și viața cea virtuoasă, ca să fie
buni creștini și folositori oamenilor. Dă-le lor sănătate sufletească
și trupească și spor în lucrările
lor. Izbăvește-i pe ei de vicleniile diavolului celui întunecat, de
mulțimea smintelilor, de patimile
cele scârnave, de toate necurățiile
și de oamenii cei fără de rânduială.

P

entru numele cel sfânt al
Fiului Tău, Domnul nostru
Iisus Hristos, cu rugăciunile Preacinstitei Sale Maici și ale
tuturor sfinților, îndrumă-i pe ei
către limanul liniștit al veșnicei
Tale Împărății, ca ei, împreună cu toți drepții, pururea să-Ţi
mulțumească Ţie, împreună cu
Fiul Tău cel Unul-Născut și cu
Duhul Sfânt, Domnul de Viață făcătorul. Amin.
sfântul dumitru - poºtã
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HRAMUL SFÂNTULUI PANTELIMON
LA BISERICA SFÂNTUL DUMITRU-POŞTĂ
Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR

Î

n zilele caniculare de la sfârşitul lunii
iulie, am cinstit pe unul din ocrotitorii noştri, Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor
Pantelimon. Marţi seară şi miercuri dimineaţă
am fost împreună, rugându-ne şi bucurândune în comuniunea liturgică. Mulţumim celor

sfântul dumitru - poºtã

care au sprijinit organizarea şi buna desfăşurare a acestei sărbători! Inclusiv Laurei Dobre,
cea care a realizat fotografiile de mai jos. Mai
multe fotografii de la eveniment puteţi găsi
pe site-ul nostru, sfantuldumitruposta.ro, şi
pe pagina de Facebook, Revista Dimitrios.
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JOCURILE COPILĂRIEI
(ÎN PERSPECTIVĂ DUBLĂ)
Mihail GEORGESCU (licean)

«J

oc și joacă», acesta este titlul primului modul prin care tinerii liceeni
încep studierea literaturii pentru
clasa a IX-a, după o vacanță de vară de aproape 90 de zile. Primele lecții pun accentul pe
diferența dintre cei doi termeni, așa cum
sugerează și titlul unității. Aici se învață
două poezii ale lui Tudor Arghezi. Prima face
o mică aluzie la ușurătatea
jocurilor copilăriei, intitulându-se „Adam și Eva”, iar
cea de-a doua se numește
„Porunca”, evidențiind rigurozitatea jocului. Încă de la
început, adolescentul pleacă cu imaginea clară a celor
două expresii, având de
acum capacitatea de a deosebi jocul de joacă.
Mi s-a părut semnificativă pentru această temă
predica unui preot ortodox
american la Duminica întâi
din Sfântul și Marele Post, cea precedată de
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Ne aducem aminte că atunci am sărbătorit triumful
Ortodoxiei asupra ereziilor, în special a iconoclasmului, dar mai știm și că s-a citit o pericopă care, aparent, nu are vreo tangență nici
cu subiectul Duminicii Ortodoxiei, nici cu cel
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al articolului de față. Pe scurt, în textul evanghelic este vorba despre Filip, care îl cheamă
pe Natanael să-l vadă pe Iisus. Cu toate acestea, Natanael se întreabă: „Din Nazaret poate
fi ceva bun?”. Răspunsul lui Filip, cu emoția
tocmai căpătată de pe urma întâlnirii sale cu
„Acela despre care au scris Moise în Lege și
prorocii”: „Vino și vezi!”. Acesta îl recunoaște
imediat pe Iisus ca fiind Hristos.
Preotul de care am amintit spune că triumful Ortodoxiei este,
de fapt, biruința asupra lipsurilor noastre, asupra slăbiciunilor
și asupra morții. Dar cum putem
noi obține toate acestea într-o
astfel de lume? Și Natanael s-a
întrebat același lucru, dar, având
o inimă curată, a ascultat chemarea și a văzut că lucruri minunate se pot întâmpla în Nazaret.
Fiecare dintre noi are Nazaretul
său, fiecare se luptă cu patima
sa, dar trebuie să ne privim în
adâncul nostru și să vedem ce este cu adevărat bun.
În concluzie, trebuie să descoperim regulile jocului și să le urmăm, pentru a-L afla și
noi pe Iisus în noi, așa cum L-a aflat Natanael,
răspunzând chemării lui Filip. Suntem cu
toții invitați la un joc al copilăriei: credința.
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Până la apariția noilor tehnologii,
copiii interacționau între ei și cunoșteau
o mulțime de jocuri, pline de energie.
Copilăria este perioada în care totul este
posibil și, dacă ai o imaginație bogată, poți
deveni orice vrei tu. Când eram mici, ne-am
imaginat că suntem asemenea personajelor noastre preferate din cărți sau din desene animate. Pe mine m-a fascinat Robinson
Crusoe și chiar îmi imaginam aventurile mele
pe o insulă pustie. Îmi construiam arcuri cu
săgeți, praștii, arme de vânătoare. Cu ani în
urmă, străzile vuiau de strigătele copiilor. E
o raritate azi să mai auzi cete de copii. Nu
mi-a venit să cred când am văzut, după zeci
de ani, un șotron desenat pe asfalt cu cretă.
A fost ca o întoarcere în timp, evident plăcută, și m-am întrebat: câți copii din ziua de
azi mai știu cum se joacă șotron sau Uliii și
porumbeii, Flori, fete sau băieți, Telefonul fără
fir, Țară, țară, vrem ostași!, Lapte gros, Rațele
și vânătorii, Omul negru, Fazan, Bâza, Fripta,
Baba Oarba, 1, 2, 3 la perete și lista ar putea
continua. Ar fi bine ca, în continuare, copiii să
resimtă bucuria
jocurilor copilăriei fără tehnologie, să fie fericiți
indiferent
de
câte jucării au și
să știe să își creeze un obiect
de joacă din
orice.
Părinții
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ar trebui să le stimuleze imaginația copiilor și să le creeze o mulțime de jocuri prin
care să se bucure de această vârstă, și, de ce
nu?, să se joace împreună, deoarece niciodată nu este prea târziu pentru jocurile copilăriei. Din păcate, astăzi, unii părinți chiar
își încurajează copiii să se joace pe calculator, tablete sau telefoane, condamnându-i
la nemișcare, cu toate consecințele negative dezvoltării armonioase a lor. Aceste jocuri
care au dat farmec copilăriei generației
mature de azi erau importante din mai multe motive. Jocurile presupun, în general, cel
puțin doi copii. Asta înseamnă socializare,
dezvoltare, muncă în echipă. Mai mult, jocurile în aer liber stimulau toleranța, încrederea în propria persoană, spiritul combativ,
însă și fairplay-ul, abilitățile de comunicare,
conștientizarea propriilor resurse, actualizarea de informație prin joc și răbdarea. La toate, se adaugă efectele antistress, descărcarea
benefică de energie - atât fizică, cât și psihică, dar și o stare de bine. Nu în ultimul rând,
jocurile în aer liber leagă prietenii reale, nu
virtuale.
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Anton DORNEANU
(realizator-coordonator Antena Satelor)
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VIAŢA CREŞTINĂ ÎN LUME
Pagină realizată de Ilie DORIN
părăsite sau sunt distruse de opozanţii extremişti.
(telegraph.co.uk)

S

FOTO: eresin.com.tr, istock.com

Î

n Turcia, situaţia creştinilor nu este una liniştită. Pe fondul noii ordini
politice în care au fost
suprimate ori suspendate
drepturi fundamentale ale
omului, creştinii se aşteaptă
la măsuri opresive împotriva lor. În primăvara acestui
an, Guvernul Erdogan a preluat șase biserici creştine în
proprietatea statului, prin
expropriere. Dintre acestea, una a fost ridicată acum
1700 de ani şi este închinată
Maicii Domnului. Un raport
întocmit de apărătorii drepturilor omului subliniază că
măsura face parte din practicile obişnuite în Orientul
Mijlociu „de expulzare a

creştinilor din casele lor,
precum şi de persecutare
sistematică a credincioşilor”. (infocrestin.com)

Î

n Irak, populaţia creştină ar putea dispărea
în următorii cinci ani,
potrivit unui studiu. Dacă
în urmă cu 20 de ani creştinii erau în număr de 1,3
milioane, acum numărul
lor e aproape de 400.000,
fiind în continuă scădere.
Mulţi creştini au fost ucişi,
dar şi mai mulți au plecat
din ţară. Ei sunt persecutaţi în cel mai crunt şi inuman mod posibil. Din acest
motiv, comunităţi întregi
dispar, iar bisericile rămân
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pania este o ţară preponderent
catolică,
unde oamenii se declară religioşi. Totuşi, în ultimii ani, protestanţii au luat
un avânt puternic, făcându-şi noi adepţi şi zeci de
locaşuri de cult în fiecare
lună. Numai în ultimii cinci
ani au fost deschise 825 de
lăcaşuri de cult protestante.
Pe lângă acestea, mai există 1.447 de moschei şi 34
de sinagogi. Viteza cu care
creşte numărul protestanţilor ridică mari semne de
întrebare Bisericii Catolice,
care va trebui să adopte măsuri privind păstrarea
tradiţiei spaniole creştine.
(christiantoday.com)
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