Frumoasă zi ...

C U P R I N S

Şcolar ca tine ... sunt şi eu
Începutul Anului Bisericesc
O floare rară !?
Uniforma - distincţie şi modestie
Pelerinaj prin Ortodoxie
Olimpiada de religie 2006
Sfânta Cuvioasa Parascheva
Rugăciunea unui copil
Mai puternică decât apele este CREDINŢA …
Despre Sfânta Scriptură
Monologul lui Dumnezeu
Poezii. La Troiţă. Rugăciunea mamei.
Dăruind, vei dobândi
Ocrotirea părintească
Olăritul. Ceramica de Rădăuţi
Naufragiatul.

Broscuţa mândră

Jocuri: rebus, exerciţii de perspicacitate
Rezultatele la concursuri.

La început de drum,
cu Ascultare,
Cuminţenie şi Sfinţenie
Printre virtuţile - faptele frumoase ale
unui copil - se numără şi ascultarea, supunerea
faţă de părinţii săi, pildă dându-ne însuşi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos când era copil
copil:
şi a coborât cu ei de la Ierusalim, Dreptul Iosif şi
Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului şi a
le era supus
venit în Nazaret şi “le
supus.” (Luca 2, 51).
Supunerea - ascultarea de părinţi - aduce fericire şi îmbogăţirea
minţii cu multe cunoştinţe. Iată ce scrie în acest sens Înţeleptul
Solomon: „Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda
îndrumările maicii tale. Căci ele sunt ca o cunună pe capul tău şi ca o
salbă împrejurul gâtului tău.” (Pilde 1, 8-9); „Ascultaţi, fiilor,
învăţătura tatălui şi luaţi aminte să cunoaşteţi buna chibzuială.” (Pilde
4, 1).
Suntem la început de nou an şcolar
şcolar; să păşim cu bucurie şi cu
hotărârea de a ne comporta frumos faţă de colegi, de a depune mai multă
stăruinţă la învăţătură, de a asculta părinţii duhovniceşti care pentru
şcolari, reprezintă învăţătorii, ce le călăuzesc drumul în viaţă.
Învăţăturile sau cuvintele murdare să nu le primim sau să le
ascultăm; ele aduc îmbolnăvirea atât a sufletului cât şi a trupului.
Să ne păstrăm credinţa aşa cum ne învaţă acasă mama şi tata, aşa
cum suntem învăţaţi la ora de religie.
Marii oameni ai lumii au avut credinţă tare şi curată, cu dragoste
de ţară şi de Dumnezeu. Pildă avem pe voievozii noştri, în primul rând
pe Sfântul Voievod Ştefan cel Mare.
Rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe copiii şcolari din
judeţul nostru cu sănătate, bună sporire la învăţătură şi purtare
frumoasă.
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