Fulgul de zapada
- Ninge! strigă Ionel încântat uitându-se pe
fereastră. Ura! Poate mâine nu mergem la şcoală.
Sora lui, Maria, veni alergând şi privi şi ea pe
fereastră: afară cădeau fulgi mari, moi şi albi. Curtea
din faţă era deja acoperită cu o haină albă, subţire.
- Şi putem face şi oameni de zăpadă! spuse Ionel.
Repede Ionel şi Maria se îmbrăcară călduros şi
alergară afară. Ionel îşi întinse o mână să prindă un
fulg de nea, apoi se uită la el.
Era greu să desluşeşti un model special printre
fulgii căzuţi, dar el ştia de la învăţătoarea lui că
fiecare fulg de zăpadă trebuie să aibă un model. Este
uimitor, nu-i aşa? Cu multă vreme în urmă,
renumitul învăţător grec, Aristotel, a vorbit despre
această uimitoare descoperire. De atunci oamenii
de ştiinţă au aflat că fiecare fulg de nea are forma sa
unică. Nu sunt doi fulgi la fel, aşa cum nu sunt doi
oameni la fel. Fulgii de zăpadă au un Creator, acelaşi
Dumnezeu mare care ne-a creat pe noi.
Data viitoare când mai vezi că ninge, prinde
nişte fulgi de zăpadă, uită-te la modelele lor şi
gândeşte-te la frumuseţea şi puterea marelui
Creator. Gândeşte-te că acelaşi Dumnezeu te-a făcut
şi pe tine şi pe ceilalţi oameni. Şi dacă ei nu arată ca
tine sau nu gândesc la fel ca tine, nu trebuie nici să-i
judeci, nici să te superi, ci să-ţi aminteşti că fiecare
om este unic şi toţi suntem ai lui Dumnezeu.

Copil sincer...
...sunt şi eu
La partea opusă a sincerităţii stă
minciuna, care este calea spre
nedreptate şi spre înmulţirea
păcatelor.
Iuliana Popescu, cl. a VII-a

Minciuna înseamnă a nu pronunţa
adevărul, însă odată făcută îţi lasă
nedumerire şi amărăciune în suflet.
Anamaria Moscaliuc, cl. a VI-a

Când spunem minciuni noi
încercăm să ascundem păcatul,
uitând că doar dragostea îl poate
acoperi.
Sabin Bardan, cl. a VI-a
Minciuna este o primejdie pe care
oamenii o folosesc crezând că se
feresc de alte primejdii. Realitatea e
că se afundă în mai multe primejdii.
Lavinia Spoială, cl. a VII-a

Minciuna este floarea neagră a
vieţii. Viaţa în adevăr construieşte
scările care urcă spre rai, iar viaţa în
minciună ne poate aluneca spre
porţile iadului.
Costina Murariu, cl. a VI-a

Minciuna nu este bună pentru că ne
pune în situaţii din ce în ce mai
complicate.
Victor Gaţă, cl. a VI-a

Cel care minte nu va triumfa
niciodată pentru că adevărul iese
totdeauna la iveală.
Petronela Jalbă, cl. a VI-a
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