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Vacanţa
de vară
Timpul de muncă trebuie
împletit cu cel de odihnă şi
recreere. Aceasta este legea
vieţii, pentru copii în mod
special. Recreaţiile dintre orele
de curs sau micile vacanţe
trimestriale reprezintă prilejuri
de negrăită bucurie pentru
elevi; cu atât mai mult vacanţa
mare, care marchează sfârşitul
unei lungi perioade de eforturi
şi acumulări de cunoştinţe de
către ei.
Vacanţa nu înseamnă însă
nelucrare totală, ci prilej de
plăcută şi folositoare activitate.
Astfel, prin excursii şi drumeţii,
prin vizite şi întâlniri cu diverse
personalităţi culturale, elevii îşi
completează în chip fericit
cunoştinţele de istorie, de
geografie, cunoştinţele despre
viaţă în general dobândite în
timpul anului şcolar.
Între obiectivele de interes
turistic, un loc aparte îl ocupă
mănăstirile noastre renumite
prin vechimea şi valoarea lor
deosebită. Vizitându-le, ne
înălţăm sufletele către
Dumnezeu, către tot ce
înseamnă tezaur cultural sau
spiritual, fără de care omul nu
se poate realiza ca persoană, ca
personalitate, pe scurt, ca OM.
Ca adevăraţi creştini, datori

suntem deci ca şi în vacanţa
mare să cercetăm cât mai des
sfintele locaşuri. Aici ne simţim
mai aproape de Dumnezeu
decât oriunde. Aici ne curăţim
sufletele în Sfânta Taină a
Spovedaniei şi sporim în viaţa
de sfinţenie, împărtăşindu-ne
cu Sfântul Trup şi Sânge al
Mântuitorului nostru Iisus
Hristos.
Prin excursiile şi drumeţiile
făcute la munte, la mare, la
câmpie sau la deal, vedem cu
ochii trupului şi înţelegem cu
ochii sufletului frumuseţile
naturii şi, o dată cu ele, puterea,
înţelepciunea, purtarea de grijă
şi prezenţa tainică a lui
Dumnezeu. Pentru înţelegerea
celor mai sus afirmate, este
recomandabil să citim şi să
contemplăm Psalmul 103.
Cunoştinţele dobândite cu
mintea pe băncile şcolii nu aduc
pe deplin fericirea omului fără
cunoaşterea şi trăirea
poruncilor lui Dumnezeu, fără
împlinirea voii lui Dumnezeu,
Care este sfinţirea vieţii
noastre.
În vremurile mai vechi, la
îndemnul dascălilor lor, şcolarii
citeau în vacanţa mare un
număr de cărţi cu un conţinut
moralizator din literatura
clasică şi din cea universală.
Mai mult, cărţile citite erau apoi
prezentate profesorilor la
începutul noului an şcolar.

Mintea elevului era deci într-o
permanentă lucrare, o lucrare
plăcută şi odihnitoare în acelaşi
timp.
Vacanţa petrecută sub
îndrumarea părintească a tatei
şi a mamei şi, fireşte, şi a
dascălilor lor, care sunt părinţii
sufleteşti ai şcolarilor, poate fi
pentru ei cea mai frumoasă şi
folositoare perioadă a
copilăriei.
Dumnezeu să binecuvânteze şcolarii din judeţul
Suceava cu sănătate şi bucurie
ziditoare de suflet în perioada
cea frumoasă a vacanţei celei
mari.
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