Sfaturile parintelui duhovnic

Întrebările
lui Cristian
Cristian este un elev activ şi
învaţă bine. De multe ori Cristian
este singurul care reuşeşte să
rezolve problemele de matematică
primite ca temă pentru acasă. Asta
nu îl face să se mândrească, ci de
fiecare dată îşi ajută colegii
explicându-le soluţia exerciţiilor.
Se întâmplă însă ca unii colegi
să uite folosul avut din partea lui
Cristian şi atunci când au ocazia îl
iau în râs. Aşa a fost şi la sfârşitul
anului şcolar. Strânşi între copacii
din curtea şcolii, câţiva colegi au
început să strige după el: „To-ci-larul, fra-ierul ... to-ci-la-rul, fraierul ...!”. Cristian şi-ar fi dorit să
meargă între ei şi să le ureze
vacanţă plăcută, dar lacrimile i-au
umplut ochii şi atunci a ocolit colţul
şcolii, îndreptându-se repede spre
casă. Şi-a promis în gând că nu îi va
mai ajuta niciodată pe aceşti colegi
să înţeleagă problemele la mate12

matică. Vacanţa începea trist...
***
La sfârşitul lunii iunie, apele
s-au ridicat cu furie din albia
pârâului ce străbate satul şi mai
multe case au fost distruse sau
inundate. În unele dintre aceste
case locuiau şi colegi de-ai lui
Cristian.
***
- Părinte duhovnic, ne-aţi
îndemnat astăzi să ajutăm pe cei ce
au fost afectaţi de inundaţii. Eu am
o problemă în această privinţă...
- Ce s-a întâmplat, Cristian?
Copilul îi povesti părintelui
despre colegii ce erau afectaţi de
inundaţii şi despre promisiunea ce
o făcuse să nu îi mai ajute.
- Părinte, eu cred că pentru
păcatele lor au păţit acest lucru. Şi
atunci de ce să îi ajut, de vreme ce ei
nu au apreciat nici prima dată când
i-am ajutat.

- Aşa este, Cristian, lucrurile
ce ni se întâmplă în viaţă nu sunt
întâmplătoare. Mântuitorul Iisus
Hristos ne atrage atenţia că
păcatele atrag după ele necazul. De
fiecare dată când El săvârşeşte o
vindecare spune: „Iertate îţi sunt
păcatele!”.
- Deci ... am dreptate....
- Nu, Cristian! Nu ai dreptate.
Exemplul ce trebuie să îl urmăm în
viaţa noastră este Mântuitorul
Hristos. Ce face El de fiecare dată?
Îi părăseşte pe cei în nevoie? Nu,
Mântuitorul Hristos îi ajută.
- Chiar dacă erau păcătoşi?
- Da, în ciuda faptului că boala
şi necazul se născuse din păcatul
lor, El îi ajută.
- Ce înseamnă asta, părinte

duhovnic?
- Dragul meu Cristian, mântuirea şi raiul se câştigă prin iubire.
Hristos vine pe pământ să ne
înveţe cum să iubim şi ce fapte să
facem pentru a ne fi de folos
sufletului şi pentru a ne feri de
pericolul urii.
- Adică refuzul meu de a-mi
ajuta colegii este un fel de ură?
- Da. Ai căzut într-o capcană
întinsă de „cel rău”. Răzvrătirea ta
se numeşte ură.
- Îmi pare rău ... Voi merge să
îmi ajut colegii.
- Dumnezeu să-ţi dea curaj şi
putere, Cristian!
- Mulţumesc mult, părinte
duhovnic!
Părintele Gabriel Herea, Pătrăuţi

Sfânta Scripturã
despre ... iubirea aproapelui
Să aflăm ce spune despre iubirea aproapelui şi a vrăjmaşilor Sfântul
Apostol şi Evanghelist Matei. 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 exerciţiu reprezintă versetul.
Copiii care vor transcrie din Noul Testament versetele
corecte şi le vor trimite pe adresa revistei până la data de
1 decembrie 2010, vor primi câte o surpriză!

Sfânta Evanghelie după Matei
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