Îndemn
spre mântuire
De vrei să te mântuieşti
Şi iertare să primeşti
De la Bunul Dumnezeu
Ascultă ce-am să-ţi spun eu.

O vorbă bună ...
M-am tot gândit ce faptă
bună am putea face noi, micuţii
creştini. Am putea spune că
neavând bani nu prea putem face
fapte de milostenie. Dar am putea
face ceva ce Mântuitorul a
apreciat şi apreciază foarte mult:
o vorbă bună.
Mântuitorul Iisus Hristos
era pe Cruce, purtând o cunună de
spini care Îi zgârâia fruntea şi
faţa; piroanele Îl ţintuiau pe lemn
provocându-I răni şi dureri. A fost
scuipat, bătut, lovit, batjocorit. Ca
şi cum nu era de ajuns, iată că trec
cărturarii şi fariseii şi Îl iau în râs,
Îl batjocoresc. Chiar tâlharul din
stânga Îl insultă. Cel din dreapta,
în schimb, deşi răstignit şi în
chinuri, găseşte răgazul de a-l
dojeni pe cel din stânga şi mai află
puterea şi nobleţea de a rosti
cuvinte blajine. Nu-L poate ajuta
cu nimic pe Iisus: nu-L poate da
jos de pe Cruce, nu-I poate uşura
pedeapsa, nu-I poate scurta
suferinţa. Dar I-a spus o vorbă
bună cu multă credinţă:
Pomeneşte-mă,Doamne,când vei
veni întru Împărăţia ta! Şi ce-i
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este dat să audă: „Astăzi vei fi cu
Mine în Rai!” Pentru că a găsit
bunătatea şi gingăşia sufletească
de a consola şi a alina pe altul. Cu
o biată vorbă bună a prefăcut
Golgota în anticamera raiului. A
miruit cu mirul de mare preţ al
milei şi luării aminte la necazul
aproapelui său.
Aşa şi noi se cade să urmăm
pilda tâlharului celui bun de pe
Cruce şi să pricepem ce preţ poate
dobândi în unele împrejurări o
vorbă bună. Aur şi argint nu
avem, nici obiecte, nici mărfuri,
dar o inimă bună putem avea.
Ceva, oriunde şi oricând, putem
face: necăjitului din preajma
noastră îi putem spune o vorbă
bună. Actul acesta gratuit îl
putem face şi putem alina sufletul
aproapelui nostru. Să nu pierdem
prilejul de a şterge sudoarea de pe
faţa celui în necaz precum Sfânta
Veronica pe drumul Golgotei.
Putem îndulci sufletul unui
necăjit printr-un cuvânt de
mângâiere asemenea tâlharului
celui bun!
Macovei Diana,
clasa a VIII-a, Suceava

Trebuie să ne rugăm,
Fapte bune să făcem,
Pe părinţi să-i ascultăm
Şi la şcoală să-nvăţăm.
Fără rugăciuni şi fapte,
Tot la fel şi fără carte
N-ai să poţi, copilul meu,
Să fii lângă Dumnezeu.
Dumnezeu ne-ncearcă
Dacă nu cârtim.
De ne spovedim,
Noi ne mântuim
Şi spunem: Amin!
Rusu Ionuţ

Îndemn
Pe un deal înalt,
Foarte întristat,
Stă Hristos cel Sfânt
Privind în pământ.
Unii L-au iubit
Şi L-au proslăvit
Alţii L-au hulit
Adânc L-au rănit.

Rugă de copil

Tu copile blând
Nu-L lăsa plângând,
O floare tu du-I
O vorbă să-I spui.

Doamne, vino printre noi
Să îmbraci copiii goi,
Vino în prag de sărbătoare
Cu iubirea Ta cea mare!

Să-L mângâi cumva,
Poate-o ridica
De jos faţa Sa
Şi te-o binecuvânta.

clasa VI, com. Slatina

Deseori Te răstignim
Şi în ură Te-nvelim,
Giulgiul alb Ţi-l întinăm
De Tine ne-ndepărtăm.

Iţu Mădălina
clasa a VII-a, com. Boroaia

Doamne, vino mai aproape
Ceartă-ne, dar nu ne bate,
Ajută să ne-ndreptăm,
Pe Tine să Te urmăm!
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