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  За останні пів місяця діти недільної школи Свято-Воскресенського храму смт
Березнегувате дізналися багато нового і корисного для подальшого духовного життя.   

  

29 січня настоятель  Свято-Воскресенського храму протоієрей протоієрей Михайло
Новіцюк благословив дітей, вчителів та їхніх помічників вивчати Святе Письмо,
використовуючи книги, які подарували благодійники. Важко переоцінити важливість цієї
події у наш час, коли і дорослим і дітям бракує любові. Адже «Святе Письмо – це Книга,
яка пояснює дві заповіді — заповідь любові до Бога і заповідь любові до людини. У Біблії
ці заповіді розкриваються за допомогою історичних прикладів, притч, повчань,
пророцтв» ( Блаженніший Митрополит Онуфрій ).  

  

  

  Цього ж дня діти приступили до вивчення Книги книг. Заняття провели Коваль Лариса
Вікторівна, Баландіна Оксана Володимирівна, Степаненко Катерина Іванівна. А
допомагали їм Слісаренко Тетяна Миколаївна, Слісаренко Анастасія Геннадіївна,
Якушова Ріта Борисівна.     
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  За тиждень до того, 22 січня вчителі Степаненко Катерина Іванівна і Коваль Лариса
Вікторівна провели урок, присвячений дуже важливій події - святу Хрещення Господа і
Спаса нашого Іісуса Христа. Під час Хрещення Господь явив тайну Пресвятої Трійці - Бог
Син прийняв хрещення, Бог Отець свідчив з неба, а Бог Дух Святий зійшов у вигляді
голуба. Саме так свідчить Євангеліє і так трактує цю подію тропар свята Хрещення, від
чого це свято має ще одну назву - Богоявлення. В хрещенні Іісуса Бог явив людям, що
Він є Богом
. Також цього дня діти дізналися про життя святителя Василія Великого.    
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15 січня вчитель Лариса Вікторівна Коваль і Слісаренко Анастасія Геннадіївна провели
урок, на якому діти  переглянули мультфільм про те як  дві тисячі років тому прозвучали
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http://news.church.ua/2016/10/16/blazhennishij-mitropolit-onufrij-rozpoviv-pro-te-yak-lyubiti-vsix/
http://zazimye.info/index.php?option=com_content&view=article&id=153:19&catid=40&Itemid=74
http://zazimye.info/index.php?option=com_content&view=article&id=153:19&catid=40&Itemid=74
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над вифлеємськими полями ангельські голоси: “Слава в вишніх Богу, і на землі мир, між
людьми благовоління”. На землі здійснилася нечувана справа, яка засвідчила про Божу
любов до людей
- народився Спаситель.   

 На цьому ж уроці маленькі парафіяни познайомились з житієм святого праведного
Іоанна Кронштадтського, яке, немов дивна скарбниця, містить в собі багато
коштовностей для нас. Кожна людина може багато чому навчитися з життя цього
праведника, зокрема - вдячності і любові до своєї Батьківщини.   

  Отець Іоанн народився і виріс у бідному невеликому селі Сури. І коли він став відомим
на весь світ, то не забув, звідки він родом, і часто відвідував рідни краї. Також святий ві
ддячив своїм землякам і благодійними справами
- побудував для них величний Свято-Миколаївський собор, організував сільську школу і
побудував будинок для неї,  заснував Іоанно-Богословський Сурськиї монастир та різні
виробництва.  
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  Інформацію для статті надіслала Людмила Мороз  
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http://mv.ipodiakony.org.ua/slovo-pastyrya/propovedi/gospodskie-prazdniki/183-rizdvo
http://mv.ipodiakony.org.ua/slovo-pastyrya/propovedi/gospodskie-prazdniki/183-rizdvo
http://www.hamburg-hram.de/letopis/palomnichestvo-na-russkij-sever-den-pyatyj-karpogory-sura-verkola/1251.html
http://www.hamburg-hram.de/letopis/palomnichestvo-na-russkij-sever-den-pyatyj-karpogory-sura-verkola/1251.html

