Bucuria
Naªterii Domnului
În sufletul copilului
Sărbătoarea Naşterii Domnului este
întâmpinată cu mare bucurie de întreaga lume
creştină, îndeosebi de lumea copiilor. Prima
vestire a Naşterii Domnului o auzim în biserică
la slujba închinată Intrării Maicii Domnului în
Biserică, în ziua de 21 noiembrie, când
dumnezeieştii ei Părinţi au dus-o pe fiica lor, Maria, la templu la vârsta de 3
ani, închinând-o Domnului, aşa cum ei făgăduiseră lui Dumnezeu înainte de
a o naşte.
După această vestire a Naşterii Domnului, urmează cea făcută de copii
prin frumoasele noastre colinde. Pentru ca bucuria sărbătorii Naşterii
Domnului să fie cât mai deplină, trebuie să o întâmpinăm şi prin pregătirea
creştinească, aşa cum au făcut moşii şi strămoşii noştri de mai bine de 2000
de ani. Noi ne pregătim prin post, rugăciune şi fapte de milostenie
îndreptate către cei săraci şi aflaţi în necazuri diferite, prin vizitarea
bolnavilor din spitale, ducându-le o floare, un fruct sau altceva de mâncare,
un zâmbet şi, nu în ultimul rând, cântându-le o colindă.
Pe lângă cele arătate mai sus, ne pregătim sufleteşte şi prin spovedanie la
preotul parohiei noastre. Înainte de a merge la spovedit, să cerem iertare
celor cărora le-am greşit, în primul rând tatei şi mamei, fraţilor şi surorilor,
bunicilor, colegilor de clasă sau de şcoală, învăţătorilor şi altor persoane, iar
la rândul nostru să dăm iertare celor care ne-au greşit. Spovedania trebuie să
o facem cu toată sinceritatea, smerenia şi hotărârea de a nu mai greşi.
Păcatul nespovedit aduce tulburare în sufletul nostru, iar această tulburare
lăuntrică se răsfrânge şi asupra celor din jur căutând numai ceartă cu
semenii, tratându-i cu dispreţ datorită păcatului mândriei care vine din
neascultarea poruncilor lui Dumnezeu şi de sfaturile înţelepte date de
părinţi. Aceştia care ne-au născut şi ne poartă de grijă zi de zi, dându-ne tot
ce ne trebuie pentru traiul vieţii şi mai ales cele necesare în viaţa de şcolari,
merită respectul şi ascultarea noastră. Aceeaşi ascultare trebuie să o dăm şi
învăţătorilor noştri şi profesorilor.
Nu poate fi bucurie sufletească mai mare ca cea pe care o simţim la
Sfânta Taină a Spovedaniei, atunci când preotul rosteşte cuvintele: „Te iert şi
te dezleg de păcatele tale cele mărturisite”. Curăţenia sufletului se face în
Sfânta Taină a Spovedaniei, fără a ascunde vreun păcat. Medicii psihologi,
care sunt şi credincioşi, spun că păcatele nemărturisite în Taina Spovedaniei
aduc mare tulburare în suflet.
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La sărbătoarea Naşterii Domnului trebuie să-L întâmpinăm pe Hristos
şi să-L primim în casa sufletului nostru. Ce-ar zice un oaspete dacă noi îl
întâmpinăm la poartă sau în faţa uşii şi nu-l primim în casa noastră? Sigur că
s-ar supăra şi chiar şi noi ne-am supăra, pentru că în momentul întâmpinării
n-am fost mai atenţi cu el. Ce-am zice noi dacă, atunci când mergem la
cineva cu gândul de a mai sta câteva momente de vorbă cu el, gazda nu ne-ar
primi în casă? Sigur ne-am supăra!
Aşa se întâmplă şi în cazul întâmpinării sărbătorii Naşterii Domnului
numai prin colinde şi nu primim pe Mântuitorul în casa sufletului nostru,
împărtăşindu-ne cu Preasfântul Său Trup şi Sânge în Sfânta Taină a
Împărtăşaniei.
Precum atunci când vrem să primim pe cineva în casa noastră facem
curăţenie, la fel, când vrem să-L primim pe Mântuitorul în casa sufletului
nostru, sufletul trebuie să fie curat.

Să ne străduim deci ca buni creştini, mai ales la vârsta copilăriei şi
tinereţii, să trăim viaţa potrivit poruncilor lui Dumnezeu, care ne dau
lumină minţii şi curăţie inimii, pace sufletului şi sănătate trupului.
În încheiere, primiţi acest sfat pe care vi-l adresez în calitate de părinte
duhovnicesc şi anume citiţi cu toată luarea-aminte Psalmul 118, din care
amintesc trei versete: „Fericiţi cei fără prihană în cale (în trăirea vieţii n.n.), care umblă în legea Domnului. Fericiţi cei ce păzesc poruncile Lui şi-L
caută cu toată inima lor” , „Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin
păzirea cuvintelor Tale!” (Psalmul 118, 1-3; 9).

† PIMEN

ARHIEPISCOP AL SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR
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