Sfaturile părintelui duhovnic

Milostenia
- Părinte duhovnic, de ce se spune în cântare: „Fericiţi cei milostivi, că
aceia se vor milui!”?
- Dragul meu Cristian, milostenia este o faptă bună. Atunci când
ajutăm pe cineva aflat în nevoie, este o faptă de milostenie. Şi această faptă
bună aduce asupra celui ce o săvârşeşte mila lui Dumnezeu.
- Ce este „mila” părinte? De ce trebuie ca lui Dumnezeu să-i fie milă de
mine?
- Cristian, cuvântul „milă” vine în limba română din limba slavonă şi
înseamnă „iubire”.
- Dar de ce vine din limba slavonă?
- Dacă ai să întrebi pe doamna profesoară de istorie, ai să afli că în
timpul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, în ţara noastră Sfânta Liturghie
se slujea în limba rusă veche. Din acele vremuri a rămas şi acest cuvânt în
limba română.
- ...Dar asta înseamnă că atunci când dau un bănuţ unui om sărman , îl
iubesc pe acel om?
- Da, Cristian, orice faptă de milostenie trebuie să fie
făcută din iubire. Ajutând pe cineva, ne arătăm
dragostea pentru el. Îl recunoaştem ca pe aproapele
nostru.
- Nu m-am gândit...
- Dar să ştii că nu doar atunci când dăm un bănuţ
săracilor suntem milostivi. Milostenia este de foarte
multe feluri, pentru că şi nevoile oamenilor sunt
felurite.
- Asta înseamnă că atunci când merg să
cumpăr o pâine pentru bătrâna Elena,
vecina mea, săvârşesc o faptă de milostenie?
- Da.
- Păi, nu este greu să faci milostenie!
- Aşa este, Cristian, Dumnezeu ne scoate în
cale multe situaţii în care ajutorul nostru
este foarte important. Noi nu avem de
făcut decât să fim atenţi şi să
ajutăm după puterile
noastre.
- Care ar mai fi aceste
situaţii?

- Atunci când ajuţi un coleg la şcoală, atunci când vizitezi un coleg
bolnav, atunci când vorbeşti colegilor tăi despre cât bine ţi-a făcut
Dumnezeu, atunci când le povesteşti colegilor despre cât de frumos este
duminica la biserică, atunci când ajuţi un bătrân să treacă strada, atunci
când ajuţi o vecină să-şi facă din cumpărături, atunci când te rogi pentru
părinţi, colegi, cunoscuţi.
- Cum, când mă rog pentru alţii este tot milostenie..?!..
- Să vedem: tu îţi iubeşti părinţii?
- Sigur că da.
- Şi cum arăţi acest lucru?
- ...Hhm...
- Ajutându-i la treburile casei, respectându-i, rugându-te pentru ei, tu
poţi să-ţi arăţi dragostea faţă de părinţii tăi. Refuzându-i, este o lipsă de
iubire. Şi dacă tu nu oferi iubire, nici nu primeşti în schimb. Cum spune
cântarea?
- „Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui!”
- Adică?
- Adică cei ce fac fapte de milostenie vor primi înapoi iubire de la
Dumnezeu şi de la oameni.
- Felicitări, Cristian! Ai înţeles.
Preot Gabriel Herea, Pătrăuţi

Sfânta Scriptură despre...

Milostenie
Să aflăm ce spuneau despre milostenie cei doi Sfinţi
Apostoli. Va trebui să rezolvaţi corect perechile de exerciţii de
mai jos şi să aflaţi trimiterile pentru două versete din Noul
Testament. Rezultatul primului exerciţiu reprezintă capitolul,
iar rezultatul celui de-al doilea, versetul.
Copiii care vor transcrie din Noul Testament corect
textele versetelor şi le vor trimite pe adresa revistei până
la data de 15 august 2009, vor primi câte o surpriză!
Sf. Evanghelie după Matei
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