Scoala
rugaciunii
,

Două mere

de Grigore Vieru

Iar e toamnă. Zile calde.
Frunza ruginie cade.
Frumuşel cei mici se spală
Şi se duc cuminţi la şcoală.

Maica în ghiozdan le pune
Câte două mere bune
Şi creioane, cărţi, caiete
Şi le dă în mâini buchete.

Eu sunt mic, rămân acasă,
Vreau să plâng, că nu mă lasă…
Şi-mi aduce mama mie
Mere mari, o farfurie.

Însă ce să fac cu ele?
Fie chiar să-mi dea şi-o poală.
Eu vreau două, două mere,
Dar să le mănânc la şcoală.
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Rug\ciunea
[colarilor
Rugăciunea şcolarilor o pot citi
elevii, studenţii şi toţi cei care sunt
încă la şcoală. Rugăciunea le este
de ajutor şcolarilor pentru a învăţa
mai uşor, pentru luminarea minţii,
pentru înţelepciune. Rugăciunea
şcolarilor se spune stând în genunchi şi este de mare folos şi
dacă este citită înaintea examenelor împreună cu Rugăciunea
către Maica Domnului.
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai
sălăşluit în inimile cele curate ale celor doisprezece Apostoli
prin harul Preasfântului Duh Care S-a coborât în chipul
limbilor de foc şi a deschis gurile lor de au început a grăi în
alte limbi, Însuţi, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
trimite acelaşi Duh Sfânt peste mine robul Tău, luminează
mintea mea şi sădeşte în urechile mele Sfânta Scriptură cea
insuflată de Tine precum şi toată învăţătura cea bună şi
folositoare. Trimite în mintea şi inima mea duhul înţelepciunii,
al ştiinţei, al evlaviei şi al fricii Tale, duhul cel bun care
povăţuieşte pe calea cea dreaptă spre înţelegerea şi lucrarea a
toată fapta cea bună, spre slava sfântului Tău nume, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale înţelepţilor Tăi
Apostoli şi ale tuturor sfinţilor. Că Tu eşti luminarea sufletelor
şi a trupurilor noastre şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui
fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de
viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
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