Ioana,
îmi pare rău,
nu ştiu unde a
dispărut icoana
ta...
Ce s-o fi
întâmplat...?

Între timp vine şi Sebastian.
Mă bucur că nu
mai eşti invidios,
şi că icoana nu s-a
pierdut! Va fi bine,
ai să vezi!

Ioana, iartă-mă,
eu ţi-am ascuns
icoana, eram
invidios...

Mi-aş dori ca
icoana lui Sebastian să
fie expusă în şcoală.
E frumoasă şi merită să
fie văzută de toată lumea
şi sfinţită împreună
cu celelalte.

Ioana s-a bucurat de îndreptarea lui
Sebastian şi de faptul că invidia lui nu
a reuşit să prindă rădăcini mai adânci.

CONCURS "CE ŢIE NU-ŢI PLACE, ALTUIA NU-I FACE!”
Compuneţi un eseu în care să povestiţi fapte, întâmplări care să
scoată în evidenţă acest proverb românesc.
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Primii 100 de copii care vor trimite acest eseu vor primi o carte surpriză!

Ilustraţie şi text: Gheorghe Strugaru, Suceava

Dimineaţa, Sebastian avea cu
totul alt cuget şi dorea să-şi
îndrepte greşeala neapărat.

Precum este rugina pentru fier şi caria pentru
lemn, aşa este invidia pentru inima omului. Ea îl roade pe
dinăuntru îmbolnăvindu-l şi urâţindu-l atât trupeşte, cît şi sufleteşte.
Este des folosită expresia „mor de invidie”, dar cei care o folosesc
probabil că nu întotdeauna sesizează cît adevăr cuprind aceste cuvinte.
Invidia este un duşman periculos, pe care dacă-l primeşti în suflet, te
poate distruge cu uşurinţă.
De aceea invidia face parte din cele şapte păcate capitale, numite şi
păcate de moarte. Ea duce la moarte sufletească şi trupească a celui ce o
are, dar poate duce şi la moartea semenului nostru. În acest sens, ne
amintim de prima crimă care s-a făcut pe pământ, când Cain l-a ucis pe
fratele său, Abel, numai din invidie.
Invidia este distructivă, pentru că cel invidios, în loc să se privească
pe sine şi să se străduiască spre progresul său, priveşte spre celălalt şi
încearcă să împiedice progresul lui.
Invidia indică prezenţa unei boli sufleteşti grave, care se cere
vindecată prin spovedanie, lectură duhovnicească şi străduinţă spre
dobândirea virtuţilor.
Antidotul pentru invidie este iubirea de fraţi, izvorâtă din iubirea
faţă de Dumnezeu, Cel care ne-a creat. Toţi oamenii suntem fraţi, uniţi
prin aceeaşi natură umană pe care o purtăm fiecare dintre noi.
Progresul unui om într-o direcţie bună trebuie să ne bucure foarte mult,
pentru că umanitatea întreagă câştigă prin aceasta. Tot aşa, decăderea
unui om trebuie să ne doară ca propria noastră decădere, căci
umanitatea întreagă pierde cu acest prilej.
Pe lângă aceasta, ceea ce contează cu adevărat şi pentru care
merită să ne străduim din răsputeri, este să dobândim asemănarea cu
Dumnezeu, ca cei ce purtăm chipul Lui în noi, primit la creaţie. Aceasta
este cea mai mare demnitate la care poate ajunge un om şi ea se câştigă
prin bunătate, iertare, smerenie, înţelepciune, răbdare - virtuţi pe care
le poate dobândi orice om indiferent cît este de bogat sau de sărac, cît
este de frumos sau mai puţin frumos, cît este de apreciat sau mai puţin
apreciat de cei din jur.
Aşadar, acolo unde omul este sănătos sufleteşte şi înţelege
adevăratul rost al acestei vieţi, invidia nu mai are ce căuta.
Prof. Irina Buta, Suceava
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