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Copiii ne sunt arătaţi de Mântuitorul
Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie ca modele de
trăire a vieţii creştine pentru a dobândi Împărăţia
lui Dumnezeu. Dacă ne vom însuşi smerenia,
gingăşia, nevinovăţia şi curăţia lor sufletească,
„vom fi mari în Împărăţia Cerurilor”(Matei 18,3-4).
Mântuitorul ne vorbeşte şi despre
întoarcerea noastră de la păcat aşa cum se întorc copiii de la ceea ce este
rău atunci când le spunem: „nu este frumos”.
A primi un prunc în numele Mântuitorului înseamnă a educa, a
creşte un copil potrivit învăţăturilor date de El în Sfânta Evanghelie.
Mai mult, înseamnă a-L primi pe Însuşi Mântuitorul în inimile şi
sufletele noastre. De aici înţelegem că lucrarea de creştere şi educare a
copiilor aduce mult folos şi sufletului nostru, nu numai sufletelor
copiilor încredinţaţi nouă spre educare.
Sufletul copilului are o foarte mare deschidere, aceasta numai
dacă şi noi avem aceeaşi deschidere sufletească, părintească faţă de el.
Deschiderea sufletească a copilului spre ceea ce este frumos, frumosul
moral în primul rând, se datorează chipului lui Dumnezeu din om, sădit
de Creator în momentul zămislirii lui. Datorită acestei zestre sufleteşti
copilul crede în Dumnezeu.
Ca urmare a păcatului strămoşesc, sufletul omului, chiar şi la
vârsta copilăriei, are şi înclinări spre cele rele. De aceea, noi cei „copţi la
minte”, trecuţi de vârsta copilăriei, avem datoria de conştiinţă să nu
smintim pe copii prin purtarea, faptele sau cuvintele noastre nesocotite
(Matei 18,6). Răul pătrunde mai repede decât binele în sufletul omului .
Astăzi, când mass-media aduce atâta vătămare sufletelor
copiilor, avem datoria sfântă de a contribui la educarea lor în duhul
valorilor morale ale Sfintei Evanghelii. Această îndatorire se adresează
deopotrivă Familiei, Şcolii, Bisericii, Guvernului, Parlamentului şi a
fiecăruia dintre noi.
Sănătatea morală a cetăţenilor ţării aduce bunăstarea materială
şi demnitatea de cetăţean al ţării şi totodată al Împărăţiei lui Dumnezeu.
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