Despre pilde

Dragostea

şi
bunurile ei

De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar
dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval
răsunător.
Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş
cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să
mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.
Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu
ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte.
Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare,
dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.
Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale,
nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.
Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate
le rabdă.
Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii se vor
desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi;
Pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim.
Dar când va veni ceea ce este desăvârşit, atunci ceea ce
este în parte se va desfiinţa.
Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un
copil, judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am
lepădat cele ale copilului.
Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci,
faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte
pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu.
Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea,
dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.
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Dacă crezi în Dumnezeu
Drumul drept mereu apare.
Ca să poţi merge pe el,
Cere-I mereu îndurare.
Tu să fii precum sămânţa,
Pe pământul bun să stai !
Dacă ţi-a fost dat talantul,
Înmulţeşte-l, minte ai !

Noi în cărţi citim atenţi
Despre pilde, oameni drepţi,
Dar şi despre cei ce au
Şi săracilor nu dau.
Să fii bun cu cei din jur,
La biserică să mergi,
Să spui rugăciuni din suflet,
Că eşti mare şi-nţelegi !

Mariei Daniel, clasa a V-a, Suceava

Cele două grăunţe
Într-o zi, un ţăran ieşi pe ogor, la semănat. Un grăunte,
rămas pe vârful unui bulgăre de pământ, a început să se laude
către altul, aflat adânc sub brazdă:
- Vezi, frate, tu zaci acolo luptându-te cu frigul
pământului şi cu bezna, tânjind după o rază de soare, după
lumină şi căldură. Eu, frăţioare, o duc mult mai bine, în timp ce
tu te chinui.
Dar în clipa aceea, o pasăre a coborât pe neaşteptate din
văzduh şi a înghiţit grăuntele rămas la vedere. În schimb,
fratele său de sub brazdă încolţi peste puţin timp şi, din micul
grăunte, ieşi din pământ un spic frumos şi trainic. De-abia
acum, lumina şi căldura soarelui îi făceau cu adevărat bine.
Cu vremea, spicul deveni copt şi roada lui multă.
Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar celor
smeriţi le dă har.
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