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      Era o zi de duminica frumoasă. Eram bucuroasă pentru că eram împreună cu 

familia. Simțeam iubirea si bunătatea lui Dumnezeu care ne reunea, mai ales în 

aceste zile speciale, de sărbătoare. Chemarea lui Dumnezeu în Casa Lui se făcu 

auzită prin dangătul clopotului. Era un glas cu care ne obișnuisem dar în același 

timp care mă făcea să tresar și să mă găndesc în taină, la Domnul Iisus care ne 

iubește și devine izvorul bucuriei mele și al tuturor. Atunci am strigat la mama că 

mă îmbrac repede și mergem cu toții la biserică. Ajunși aici, am simțit prezența și 

bunătatea lui Dumnezeu de cum am intrat și m-am închinat. Sfinții din icoane mă 

priveau de asemenea cu bunătate, îndemnându-mă să mă rog împreună cu cei din jur 

și pentru toți oamenii. Acolo ne-am întâlnit cu niște prieteni vechi care ne-au salutat 

și ne-au zâmbit cu blândețe. Odată ajunși acasă, mi-am amintit că în următoarea zi 

aveam test la Limba română. Am început să citesc lecția. Mă gândeam cu emoție la 

ziua următoare. Mi-am spus rugăciunea de seară și m-am liniștit. Știam în adâncul 

sufletului că Dumnezeu este bun și mă va ajuta la test. Și, ca să-i arăt cât de mult Îl 

iubesc I-am mulțumit pentru tot ce mi-a oferit: familia, sănătatea mea și acea zi 

frumoasă în care m-am unit cu Iisus Hristos prin Sfânta Împărtășanie. După aceea 

m-am rugat ca testul să fie ușor și să mă descurc. Atunci mi-am amintit cuvintele 

Sfântului Ignatie care a spus: Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, 

acoperământul meu este Sfântul Duh, Treime sfântă, slavă Ție. Am simțit că pot 

avea încredere în ajutorul lui Dumnezeu, recăpătând încrederea în mine, de 

asemenea. Și am închis ochii, adormind cu rugăciunea în gând. A doua zi, prima oră 

a fost Limba română. Doamna profesoară ne-a anunțat că testul va fi ușor și dacă am 

învățat ne vom descurca. După ce ne-a dat subiectele am făcut semnul sfintei cruci 

și m-am străduit să lucrez în cele patruzeci de minute. Într-un final am predat testul. 

În fața porții mă aștepta mama să-i povestesc despre ce am scris la test. I-am spus, 

cu zâmbetul pe buze că am scris bine și că fără Dumnezeu nu aș fi reușit să mă 

concentrez să scriu. El Și-a arătat din nou bunătatea Sa față de mine. Dumnezeu ne 

învață cum să prețuim viața și să ajungem oameni buni, asemenea Lui. Ne ajută să 

înțelegem că trebuie să ne iubim semenii ca pe noi înșine. Cu toții am putea să 

facem măcar o faptă bună pentru cei de lăngă noi care se află în situații mai grele 

decât noi. De exemplu, eu, împreună cu câțiva prieteni și doamne profesoare ne-am 



unit și am încercat să aducem o lumină în privirile copiilor defavorizați, ajutându-i 

cu hăinuțe, jucării, rechizite și dulciuri ori de câte ori am avut ocazia. Și cât de mult 

ne-am bucurat când i-am văzut fericiți. Dacă ne străduim să ajutăm pe cei care au 

nevoie de noi, prin faptele și cuvintele noastre, Dumnezeu cel bun și drept ne va 

răsplăti în marea Sa iubire. Și atunci când ne va fi greu, vom trece testul vieții cu 

zâmbetul pe buze. 


