Profesorii buni fac şcolari buni; părinţii buni,
însă, fac oamenii buni. (Aime Martin)

Viziune creştină asupra EDUCAŢIEI
educatoare Cazac Mirela,
Grădiniţa Sf. Ioan cel Nou, Suceava

Ne dorim cu toţii să trăim
într-o lume mai bună, mai
frumoasă, mai plină de dragoste
creştină. Însă, astăzi sunt
promovate lucruri lipsite de
valoare la orice categorie de
vârstă, în timp ce adevăratele
valori care ar trebui să ne
caracterizeze ca şi purtători ai
chipului lui Dumnezeu sunt date
la o parte. Să fie oare educaţia de
vină...!?
Educaţia nu este altceva
decât ceea ce cultivăm. Nu
trebuie să uităm un lucru
esenţial: ceea ce cultivăm, este
exact ceea ce vom deveni.
Roadele vor fi pe măsură.
Sfântul Ioan Gură de Aur
vorbeşte de răspunderea pe care
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o avem noi, părinţii în primul
rând, apoi cadrele didactice, de a
sădi în inimile copiilor
adevăratele principii morale, de
a-i face să înţeleagă că fără
Dumnezeu nu putem face nimic.
Nu poţi fi părinte în adevăratul
sens al cuvântului decât dacă îţi
creşti copilul ca pe un fiu al
Tatălui Ceresc. Numai în
familie, care este un loc al
prezenţei lui Dumnezeu, copiii
vor descoperi rostul pentru care
părinţii lor cred în Dumnezeu şi
îi îndreaptă pe calea mântuirii.
Câtă vreme sunt mici, copiilor li
se pot spune povestiri frumoase
despre Dumnezeu, care îi mişcă
aşa cum îi mişcă poveştile. Dar
cu timpul, copiii nu se
mulţumesc doar să asculte, ei
încep să observe. Şi spiritul lor
de observaţie este ascuţit.
Degeaba li se spune că
Dumnezeu aduce pacea, dacă îi
văd pe părinţi că se ceartă.
Pentru copii, părinţii sunt
primele modele. Degeaba li se
spune că Dumnezeu iubeşte
virtuţile dacă îi văd pe părinţi
plini de patimi.
Dacă părinţii şi-ar da
seama de uriaşa lor responsabilitate, poate ar duce o viaţă
mai curată, cu frică şi dragoste
de poruncile lui Dumnezeu.

A fi părinte nu e o
meserie pe care o înveţi vrei-nu
vrei. A fi părinte este într-un fel
asemănător cu a fi preot, e
ascultarea unei vocaţii, e
răspunsul la chemarea Celui de
Sus. Aşadar, educaţia copiilor,
dar şi educaţia permanentă a
adulţilor ar trebui să presupună
o relaţie cu Dumnezeu, atent
cultivată de părinţi, profesori,
preoţi.
Poate din cauza faptului
că nu putem să conştientizăm
cât de importantă este prezenţa
lui Dumnezeu în tot ceea ce
înfăptuim, poate că vrem de
multe ori să trăim fără
Dumnezeu, poate acesta este
răspunsul rătăcirii omului,
răspunsul pentru răsturnarea
valorilor şi promovarea unor
non-modele.
Dacă vrem să fim iubiţi
de Dumnezeu, noi înşine trebuie
să-L iubim pe Dumnezeu,
împlinindu-I poruncile Sale.
Dacă ceea ce purtăm în inimile
noastre, ceea ce sădim în
sufletele copiilor nu are rădăcini
înfipte cu gândul la Dumnezeu,
în credinţă puternică, în dragoste jertfelnică şi statornică, cu
siguranţă acel lucru va fi unul
fără nici o valoare.
“Luaţi jugul Meu asupra voastră
şi învăţaţi-vă de la Mine că sunt
blînd şi smerit cu inima şi ve-ţi
găsi odihnă sufletelor voastre.”
Sf. Ev. Matei 11,29

Olimpiada
de religie - 2007
Elevii calificaţi la etapa locală
a Olimpiadei de religie - 2007
vor participa la faza zonală a
Olimpiadei, pe data de 17
martie, ora 9.00 în unităţile
şcolare desemnate de către
Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Suceava.
Etapa judeţeană va avea loc la
Suceava, în data de 28 aprilie,
iar premianţii vor beneficia
de o excursie de studiu în
Grecia.
Rugăm cadrele de religie să
promoveze copiii merituoşi
la faza zonală a Olimpiadei
de religie.
Inspector Învăţământ Religios,
Preot prof. Ghe. Hostiuc - 0745 196835
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