
Micii iconari de la Asociaţia 
„Copiii buni pentru Europa” 

Acest  articol  prezinta  pe  scurt  scopul  si  inceputul  Asociatiei  „Copiii  buni 
pentru Europa”. Publicat in Cotidianul Transilvania Expres nr. 4219 din Jo, 
28 Iun 2007. 

In cadrul natural de o rara frumusete si in atmosfera binecuvantata a 
Manastirii Brancoveanu de la Sambata de Sus, 25 de copii din Brasov au 
petrecut  o  saptamana de  neuitat,  intr-o  tabara  de  creatie,  in  care  au 
trudit ca iconari, dar s-au si distrat pe cinste. 

Micii  iconari  din  Brasov,  cei  25  de  copii  cu  varste  intre  6-14  ani,  sunt 
majoritatea din cartierul Astra. Acestia au urmat, in ultimele luni, cursuri de 
iconografie  la  Biserica  „Sf.  Nicolae”,  Parohia  Carpati,  sub  indrumarea 
profesoarei Nicoleta Suciu. Cei mai talentati si mai harnici au avut sansa de 
participa la tabara de creatie - atelier de icoana pe sticla, organizata saptamana 
trecuta de Asociatia „Copiii buni pentru Europa” in parteneriat cu Manastirea 
„Constantin  Brancoveanu”  de  la  Sambata  de  Sus  si  cu  parohia  Ortodoxa 
Carpati  din Brasov.  Intr-o societate in care non-valoarea,  frivolitatea si 
imaginile cu mesaj malefic iau locul luminii  pe care o exprima icoana 
crestina,  drept cale  spre comunicarea cu Dumnezeu,  Asociatia  „Copiii 
buni  pentru  Europa”  incearca  sa  reaseze  scara  de  valori  in  ordinea 
fireasca. Asociatia functioneaza de cateva luni [din 2006] pe langa Parohia 



Carpati, presedinte fiind chiar parintele paroh Tudor Sicoe, in afara de cursul 
de  iconografie,  fiind  organizate  actiuni,  exclusiv  pe  baza  de  voluntariat, 
pentru sprijinirea elevilor cu dificultati la invatatura, dar si starea materiala 
precara. 

„Scopul acestei tabere de creatie a fost in primul rand aprofundarea tehnicii de 
pictare pe sticla, apoi cunoasterea Manastirii Sambata ca loc reprezentativ al 
ortodoxiei si spiritualitatii romanesti, aici functionand ateliere atat de icoana 
pe sticla, cat si icoana pe lemn. De asemenea, copiii au avut posibilitatea de a 
se  recrea  in  cadrul  natural  deosebit  in  care  este  asezata  manastirea,  de  a 
dialoga si a se cunoaste intre ei in cadrul spiritual si moral pe care il ofera 
manastirea”, ne-a declarat pr. Tudor Sicoe. 

Firesc, ca orice copii, micii mesteri s-au si distrat cat cuprinde in cele sase 
zile, au cantat, s-au jucat, au dansat, au facut mici excursii, totul culminand cu 
nelipsitul foc de tabara. 

Ca orice artisti  care se respecta, la inchiderea taberei de creatie a avut loc 
expozitie cu cele 23 de icoane pictate in atelier. Si ca totul sa fie cat se poate 
de emotionant si onorant, la vernisajul expozitiei, gazduit tot de Manastirea 
Sambata, a luat parte insuti IPS Dr. Laurentiu Streza Arhiepiscop al Sibiului 
si  Mitropolit  al  Ardealului,  alaturi  de  arhimandritul  Ilarion  Urs,  staretul 
manastirii  si  arhimandritul  Teofil  Paraian,  parintele  orb,  recunoscut  ca 
„vazator cu duhul”. Imbracati in straie romanesti, cum li se spune in Ardeal 
costumelor  populare,  „incununati”  cu  grau,  copiii  au aratat  ca au si  talent 
muzical  si  respect  pentru  traditie,  interpretand  cantece  populare  in  cinstea 
Sarbatorii  Sanzienelor  (Nasterea  Sf.  Ioan  Botezatorul,  ce  urma  sa  se 
sarbatoreasca duminica, 24 iunie). „Aducem multumiri tuturor celor implicati 
in  realizarea  acestui  proiect:  in  primul  rand  IPS  Dr.  Laurentiu  Streza,  cu 
binecuvantarea  caruia  a  fost  posibila  aceasta  actiune,  arhim.  Ilarion  Urs, 
staretul manastirii, care a oferit conditii deosebite de masa si cazare copiilor 
participanti, si parintelui Tudor Sicoe, parohul Bisericii Sf. Nicolae, Parohia 
Ortodoxa Carpati Brasov”, a mentionat. prof. Nicoleta Suciu. 

Liliana JIGHIRA



Porţile Împărăţiei - Iulie 2012

Pe 23 Iulie 2012 a avut loc tabăra de sculptură la  M  â  năstirea Br  â  ncoveanu   
(Sâmbăta de Sus). Puteţi vedea mai multe fotografii în album...

http://www.manastireabrancoveanu.ro/
http://www.wuala.com/parohiacarpati/shared/07-2012-portile-imparatiei/
http://www.manastireabrancoveanu.ro/
http://www.manastireabrancoveanu.ro/
http://www.manastireabrancoveanu.ro/
http://www.manastireabrancoveanu.ro/
http://www.manastireabrancoveanu.ro/
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