...să-Mi urmezi Mie !
”Dacă voieşte cineva să vină după Mine...,
să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie.”
Luca 9, 23

Într-o zi frumoasă de
primăvară, a treia duminică din
Postul Paştelui, Ionel a ascultat la
slujbă Sfânta Evanghelie despre
purtarea Sfintei Cruci. Vorbind
ucenicilor Săi, Iisus le-a spus că
oricine vrea să-L urmeze trebuie
să-şi poarte crucea. Cum adică să-ţi
iei crucea, ce fel de cruce? s-a
întrebat băiatul.
Nedumerirea lui nu a durat
însă mult. La predică, părintele a
explicat că Mântuitorul Iisus
Hristos nu a vorbit despre o cruce
obişnuită, din lemn sau din altceva,
ci despre greutatea şi necazurile
acestei vieţi. Să ne purtăm crucea
înseamnă să-I mulţumim lui
Dumnezeu întotdeauna, să ne
străduim să facem fapte bune, să nu
ne revoltăm în necazuri, ci să-I
cerem cu încredere ajutorul lui
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Dumnezeu. Dar când copiii sunt
încă mici şi lipsiţi de griji, lucrurile
acestea le fac mai mult părinţii lor.
Ultimele cuvinte ale
preotului i-au adus aminte lui
Ionel, de Ştefan, unul din colegii lui
de clasă. Mama lui este plecată de
doi ani la lucru în altă ţară. Ştefan
are acum pe umerii lui o mare parte
din grija creşterii surioarei lui mai
mici. Ştefan s-a schimbat mult. Nu
mai cumpără dulciuri sau suc de la
chioşc, nu mai stă după ore la fotbal
cu băieţii, a devenit mult mai matur
şi, spre surprinderea tuturor, a
început să înveţe tot mai bine. De
multe ori ceilalţi copii, printre care
şi Ionel, au râs de el, iar odată i-au
pregătit chiar o farsă ''tocilarului'':
au legat o sfoară între doi copăcei în
drumul lui Ştefan spre casă, iar
când acesta venea, încărcat de
sacoşe de la bunica lui, i-au pus
piedică. Ionel şi-a amintit cu
strângere de inimă cât s-au mai
distrat atunci pe seama lui Ştefan
care îşi aduna cu lacrimi în ochi
cartofii împrăştiaţi pe jos.
Acum Ionel a înţeles ce
înseamnă a avea o cruce de purtat,
a fi responsabil, chiar dacă eşti
copil. A doua zi după predica
preotului, i-a cerut iertare lui
Ştefan şi s-a mutat alături de el în
bancă, ocupând locul rămas gol de
mai bine de un an.
Liliana Jardă, Suceava

