Mari duhovnici

Dar al lui Dumnezeu...
...sunt si
, eu
Eu şi cele două surori ale mele am venit pe lume în aceeaşi zi.
Suntem cu toţii sănătoşi, învăţăm bine şi aducem bucurie părinţilor.
Ne rugăm la Dumnezeu ca să avem în continuare putere de
învăţare şi să intrăm la un liceu bun.
Dorin Iulian Bărboşelu, cl. a VII-a,
Şerbăneşti, com. Zvoriştea
Am învăţat la ora de religie că Dumnezeu ne-a înzestrat cu daruri pe
care nu le au alte fiinţe pe pământ. Eu îi mulţumesc lui Dumnezeu
pentru darul de a scrie poezii. Îl voi lăuda pe Dumnezeu în scrierile
mele pentru că m-a împodobit cu daruri minunate.
Elena Petruţa Hasna, cl. a VIII-a
Copilul este un dar de la Dumnezeu – cel mai mare – împodobit cu
harul Său, care îl face minunat. Şi eu pot spune ca Psalmul 138: “Te
voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt
lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte”.
Flavia Witowschi, cl. a VII-a
Mi-a povestit mama că sunt rodul rugăciunii. Mult s-a rugat să mă
aibă şi Dumnezeu a ascultat-o. Mă simt un copil minunat, pentru că
am venit în felul acesta pe lume şi pentru aceasta îi mulţumesc lui
Dumnezeu şi mamei mele.
Vasile Marcel Juravle, cl. a VI-a
Părinţii îmi spun mereu că sunt minunea din viaţa lor şi nu
contenesc să-i mulţumească lui Dumnezeu şi Maicii Domnului
pentru acest dar. Dumnezeu mi-a dăruit bucuria de a citi şi de a-mi
îmbogăţi permanent cunoştinţele.
Emilia Juravle, cl. a VII-a
Dumnezeu m-a înzestrat cu numeroase daruri, virtuţi pe care am
încercat să le înmulţesc, străduindu-mă să-i mulţumesc pe părinţi,
pe profesori şi pe cei apropiaţi. În acelaşi timp mă rog neîncetat să
fiu sănătos, ca să pot face doar fapte bune şi demne.
Andrei Comariţa, cl. a VII-a
Suntem şapte copii în familie şi nu prea semănăm unul cu altul, dar
ne iubim şi ne ajutăm. Am primit de la Dumnezeu daruri deosebite.
Eu pictez frumos, sora mea geamănă are o voce frumoasă... Părinţii
ne spun că suntem minunile din viaţa lor.
Andrei Morar, cl. a II-a
6

Profesor îndrumător Pr. Ioan Morar, Şcoala Gimnazială Straja

Părintele
Arsenie
Papacioc
Iubeşte cu tot sufletul şi iartă!
Sensul adevărat al învăţăturii creştine nu este să te gândeşti numai la
mântuirea ta, ci să te gândeşti şi la mântuirea altuia, cu orice preţ: mântuind,
mântuieşte-te! Ne-a creat Dumnezeu nu numai pentru noi, ci pentru întreaga
creaţie. Eşti chemat, oricine ai fi, să vezi că ai un rol mântuitor pentru creaţia lui
Dumnezeu!
Să spui neîncetat „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine,
păcătosul”. Să spui rugăciuni la Maica Domnului, Stăpâna Cerului şi a
Pământului, care este supărată pe cei care nu-i mai cer nimic. Ea se arată cu
inima largă chiar şi faţă de cei care, fie din nepăsare sau din nerecunoştinţă,
aleargă rar la dânsa.
Avem un înger păzitor, pe care ni l-a dat Dumnezeu ca să ne păzească sufletul
până la moarte, pentru ca să fim păziţi şi să nu lase viaţa noastră în mâinile unui
duşman, care este diavolul. Se luptă îngerul păzitor cu îngerul rău să ne câştige
pe noi. Şi ştiţi care biruie? Acela de partea căruia suntem noi, acela biruie!
Nu mai vorbiţi unul despre altul de rău! Vorbiţi numai de bine! Să ştii că după
cuvintele tale te va judeca. Sau după cuvintele tale te vei bucura! Că este o
foarte mare ruşine să vorbeşti de rău pe fratele tău de drum, în lupta cu acelaşi
duşman nesuferit, diavolul! Este foarte mare darul să ai pe cineva lângă tine!
Aţi observat care e criteriul de mântuire în Evanghelie? Este iubirea! După asta
ne va judeca: „De ce n-aţi iubit?” Aţi observat atunci când se citesc
Evangheliile cum repetă mereu Dumnezeu: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă
iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe
altul” (Ioan 13, 34). Să vă iubiţi!
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