Greşeala spovedită
După o iarnă cu frig şi zăpadă,
soarele începe încet să domnească
peste dealurile Sucevei. Maria se
întorcea bucuroasă de la şcoală.
Ghiozdanul greu îi atârna pe umeri.
Se bucura pentru nota de 10 pe care o
luase la matematică şi nădăjduia
într-o răsplată deosebită. Astăzi era
ziua ei. I-a spus mamei că vrea un
calculator. Acum alerga spre casă,
curioasă de darul ce îl va primi.
- Sărut mâna, mamă!
- Să creşti mare, Maria!
- Eu astăzi am luat un 10 la
matematică. Ce am primit de ziua
mea?
- În camera ta, se află un cadou
trimis de tatăl tău din Spania.
Maria alergă în camera ei şi
descoperi o cutie mare. Îi deschise cu
nerăbdare capacul şi descoperi în
interior o bicicletă.
- O bicicletă …?! Mamă!!!..
Mama fetei alergă speriată în
dormitor.
- Ce s-a întâmplat, Maria?
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- Unde este calculatorul meu !?! …
Ţi-am spus că vreau un calculator ! La
ce îmi trebuie mie o bicicletă !?!...
Fetiţa se trânti pe podea şi strigă cât
o ţinu gura:
- Să mergeţi voi cu bicicleta! Mie nu
îmi trebuie ! Ce să fac cu o bicicletă?
Mama Mariei s-a retras supărată în
bucătărie. Curăţa cartofi pentru masa
de seară şi din ochi îi curgeau lacrimi.
După o vreme, Maria a ieşit din
camera ei şi a mers la bucătărie să
mănânce. Mama i-a încălzit mâncare,
i-a pus-o în farfurie, i-a tăiat pâine şi a
aşezat-o pe masă. Lacrimile din ochii
mamei se încăpăţânau să curgă în
continuare. Maria a văzut tristeţea şi
a bănuit că lacrimile i se datorau. Nu a
spus însă nimic. A mâncat şi a plecat
în curte.
Seara, Maria a mers la culcare. Se
întâmpla însă ceva ciudat. Nu putea
dormi. Faţa tristă şi plină de lacrimi a
mamei îi apărea mereu în faţa
ochilor. Mama fusese plecată multă
vreme în străinătate la muncă. Apoi

s-a îmbolnăvit şi a rămas acasă. Tatăl
Mariei muncea din greu pe şantier în
Spania pentru a-i ajuta pe cei de
acasă. Fetiţa îşi aduse aminte de
toate acestea şi izbucni în plâns:
- Am greşit….
Se ridică plângând din pat şi merse
în camera mamei.
- Am greşit, mamă, … iartă-mă ... te
rog …
Cu ochii în lacrimi, mama o luă pe
Maria în braţe. Plângeau amândouă.
- Maria, încă nu îţi este de folos să ai
un calculator. Calculatoarele sunt
foarte scumpe şi se învechesc foarte
repede. Dacă îţi cumpărăm acum un
calculator, când vei ajunge la liceu îţi
va trebui altul, la facultate altul şi aşa
mai departe.
- Lasă, mamă, eu nu plâng pentru
calculator. Eu plâng pentru că te-am
supărat pe nedrept. Am păcătuit,

mamă. Oare îngerul meu nu este
supărat? Oare Dumnezeu mă va mai
ajuta de acum?
- Maria, Dumnezeu ne iubeşte.
Pentru a fi siguri de faptul că suntem
împăcaţi cu El trebuie să ne
spovedim greşelile, să cerem iertare
şi să nu le mai facem.
- Păi … mâine e sâmbătă. Nu cumva
părintele spovedeşte?
- Ba da, a început Postul Sfintelor
Paşti şi putem să mergem la biserică.
- Aşa vom face!
A doua zi, Maria a mers la biserică
şi a mărturisit cu lacrimi supărarea
ce o pricinuise mamei sale. Părintele
a sfătuit-o, a învăţat-o cum să se
roage pentru părinţi, i-a citit
rugăciunile de dezlegare şi a
împărtăşit-o. De atunci, Maria nu a
mai supărat-o pe mama sa.
Părintele Gabriel Herea, Pătrăuţi

Sfânta Scripturã despre ... iertare
Să aflăm ce spuneau despre iertare, doi dintre Sfinţii Evanghelişti.
Va trebui să rezolvaţi corect perechile de exerciţii de mai jos şi să
aflaţi trimiterile pentru două versete din Noul Testament. Rezultatul
primului exerciţiu reprezintă capitolul, iar rezultatul celui de-al
doilea, versetul.
Copiii care vor transcrie din Noul Testament versetele
corecte şi le vor trimite pe adresa revistei până la data de
15 mai 2010, vor primi câte o surpriză!

5 x 5 - 5 - 5 x (5 : 5) =
(9 x 9 + 9) : 9 +9 - 9 : 9 =
Redacţia îşi cere iertare pentru greşeala
la unul din exerciţiile din numărul trecut.
Rezultatul corect era Galateni 4,19.
Ca urmare, au fost răsplătite toate
răspunsurile primite.

Sfânta Evanghelie
după Luca
Sfânta Evanghelie după

Matei

3x3-3x3:3=
4 x 4 x (4 : 4) - 4 =
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