Nici o şansă
să găsim biletul.
Zăpada a acoperit
totul...

Jertfa din iubire

Buna ziua!
Cât costă un
bilet până
la Cluj?

60
de lei.
Ar mai fi o
şansă. Te gândeşti
la ce mă gândesc
şi eu?

Daţi-mi
un bilet,
vă rog.

Dar oare
ne ajung
banii?

Poftim biletul
dumneavoastră!

Cum!?! Chiar
l-aţi găsit?
Nu credeam
că Dumnezeu se
va milostivi de mine
şi-mi va ajuta să merg
la băiatul meu...

Vă mulţumesc,
copii, pentru ajutor!
Să vă bucure Dumnezeu
cum m-aţi bucurat
pe mine!

Sărut-mâna!
Mergeţi cu bine!

Cea mai mare
bucurie e că am
putut să o bucurăm
pe bătrână.

CONCURS "Vorba sună, fapta tună”
Compuneţi un eseu în care să povestiţi fapte, întâmplări care să
scoată în evidenţă cuvintele acestui proverb.
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Primii 100 de copii care vor trimite acest eseu vor primi o carte surpriză!

Grafică: Mirela Ioan, Suceava

Ne putem
bucura de iarnă
şi fără sanie.

Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învăţat că principalul
criteriu al Judecăţii de Apoi îl reprezintă faptele bune izvorâte
dintr-o inimă iubitoare (Matei 25, 34-46) căci, în porunca iubirii
faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni se „cuprinde toată Legea şi
proorocii” (Matei 22, 37-40).
„Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi…
Şi această poruncă avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu să
iubească şi pe fratele său” (Epistola Întâi Ioan 4,19-20).
Sfânta Scriptură ne îndeamnă „să nu iubim cu vorba,
numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul” (Ep. I Ioan 3,18).
În nimic nu se arată mai mult iubirea faţă de aproapele, ca
în jertfa de sine făcută pentru binele lui. Jertfa supremă din
iubire a săvârşit-o Mântuitorul Iisus Hristos, primind
răstignire pe cruce pentru iertarea păcatelor lumii întregi. El
ne-a dat astfel exemplu şi putere să urmăm iubirea Lui.
Adevărata iubire este smerită, după cum ne lămureşte
Sfântul Apostol Pavel: „dragostea nu se laudă, nu se trufeşte,
nu caută ale sale…” (I Corinteni 13). Aceasta înseamnă că faptele
bune pe care le facem semenilor noştri trebuie să izvorască
dintr-o iubire curată şi compasiune faţă de ei, iar nu din interes
sau din dorinţa de a ne evidenţia pe noi înşine. De asemenea, ele
nu trebuie să-l rănească ori să-l jignească pe aproapele, ci să-i
aducă o rază de mângâiere, alinare şi speranţă.
Faptele bune făcute din umbră atrag după ele răsplata
dumnezeiască, pe când faptele afişate în faţa oamenilor,
precum ale fariseului din Evanghelie, îşi pierd plata, după cum
ne arată însuşi Mântuitorul: „Luaţi aminte ca faptele dreptăţii
voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei;
astfel nu veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei
6,1).
Aşadar, faptele bune şi smerenia trebuie să fie
nedespărţite. Ele fac parte din cele 9 Fericiri arătate de
Mântuitorul, care aduc bucurie şi mulţumire în suflet în această
viaţă şi a căror plată „multă este în ceruri” (Matei 5).
Prof. Irina Buta, Suceava
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