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La început
de an ºcolar...
Motto: „Sileşte la învăţătură inima ta şi
urechea ta la cuvinte iscusite”. (Pilde 23, 12)

Un nou an şcolar înseamnă un nou
an de muncă intensă, disciplinată, sub
îndrumarea părintească a profesorilor.
Cu acest prilej, doresc să pun la inima
fiecărui şcolar câteva poveţe luate din
Sfânta Scriptură şi din învăţăturile
morale ale Sfinţilor Părinţi.
„Aflarea înţelepciunii cere cugetare
şi osteneală” (Înţelepciunea lui Solomon
13,31); „Orice osteneală duce la
îndestulare, iar cuvintele fără rost, la
lipsă” (Pilde 14,23); „Nu lăsa nicio zi bună
să treacă fără folos” (Înţelepciunea lui
Solomon 14,14); „Pentru orice lucru este o
clipă prielnică şi vreme pentru orice
îndeletnicire de sub cer” (Eclesiastul 3, 1).
Învăţăturile creştine completează
educaţia şi instrucţia în cele lumeşti,
materiale, şi călăuzesc spre viaţa cea
veşnică. Şcolarul conştiincios trebuie să
înveţe fiecare lecţie, deoarece cunoştinţele
agonisite zilnic pe băncile şcolii îl vor
conduce şi la cunoaşterea lui Dumnezeu,
la împlinirea poruncilor Lui.
Se întreabă Psalmistul David: „Prin
ce-şi va îndrepta tânărul calea sa?”; tot el
răspunde: „prin păzirea poruncilor lui
Dumnezeu” (Psalm 118, 9). Apoi,
mărturiseşte: „În inima mea am ascuns
cuvintele Tale, ca să nu greşesc Ţie; din
poruncile Tale m-am făcut priceput”
(Psalm 118, 11, 104); „Făclie picioarelor

mele este legea Ta şi lumină cărărilor
mele” (Psalm 118, 105).
Un copil cuminte şi înţelept, înainte
de a ieşi din casă pentru a merge la şcoală,
se însemnează cu semnul Sfintei Cruci,
sărută mâna mamei şi a tatălui, luând
aminte la poveţele lor părinteşti, care sunt
„ca o cunună pe capul său şi ca o salbă
împrejurul gâtului său” (Pilde 1, 8-9).
Şcoala înzestrează mintea copiilor
cu multe cunoştinţe care îi vor conduce la
cunoaşterea puterii şi purtării de grijă ale
lui Dumnezeu; aceasta, bineînţeles, şi cu
ajutorul profesorului.
Cât de importantă este în viaţa
bunului creştin cuno aştere a lui
Dumnezeu ne-o spune şi marele sihastru,
Sfântul Antonie cel Mare: „Pricina
tuturor relelor e ste amăg ire a şi
n e c un o ş t in ţ a lui D umn e z e u”
(Filocalia, vol. I).
“Cea mai mare boală a sufletului,
care duce la ruinarea şi pierzarea lui,
este, deci, necunoaşterea lui Dumnezeu,
Care a făcut toate pentru om şi i-a dăruit
lui mintea şi cuvântul...” (Filocalia, vol. I,
Cuvânt 97).
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