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Cinstirea duminicii
şi a sărbătorilor
creştine
Pentru a-şi dobândi mântuirea, creştinul
are de îndeplinit datoriile pe care le arată
legile morale ale Bisericii Ortodoxe şi
anume: datorii faţă de Dumnezeu, datorii
faţă de sine însuşi şi datorii faţă de semeni.
Ce sunt sărbătorile creştineşti?
Sărbătorile creştineşti sunt, după cum ne
învaţă Catehismul creştinului (Editura
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2009),
zile rânduite de Sfânta Biserică pentru
săvârşirea rugăciunilor obşteşti în scopul
preamăririi lui Dumnezeu şi sfinţirii
credincioşilor. Prin sfintele slujbe credincioşii
cunosc faptele mântuirii şi învăţăturile
dumnezeieşti, mulţumesc şi cer ajutorul lui
Dumnezeu.
Care sunt sărbătorile creştineşti?
Sărbătorile creştineşti sunt:
1. Duminica sau Ziua Domnului, care este
sărbătoarea săptămânală a creştinilor;
2. Sărbătorile domneşti sau praznicele
împărăteşti rânduite pentru preamărirea
Sfintei Treimi şi a Fiului lui Dumnezeu;
3. Sărbătorile sfinţilor, în frunte cu
sărbătorile Maicii Domnului.
De ce trebuie să cinstim Duminica?
Duminica o cinstim pentru că:
1. în această zi a început crearea lumii;
2. în ziua aceasta a înviat Domnul nostru
Iisus Hristos;
3. în ziua aceasta S-a arătat Domnul după
Înviere ucenicilor Săi;
4. tot în această zi S-a pogorât Duhul Sfânt
peste Sfinţii Apostoli, în Ziua Cincizecimii
(Faptele Apostolilor, cap. 2);
6. chiar dintru început, creştinii au ţinut ziua
Duminicii ca zi de rugăciune (Faptele
Apostolilor 20, 7; I Corinteni 16, 2).
În afară de Duminică, trebuie să cinstim
praznicele împărăteşti şi toate sărbătorile
însemnate în calendar cu cruce roşie.

Cum trebuie să ţinem sărbătorile?
Sărbătorile trebuie să le ţinem:
1. prin încetarea lucrului obişnuit;
2. prin participarea la Sfânta Liturghie şi la
sfintele slujbe;
3. prin săvârşirea de fapte bune ca:
cercetarea celor părăsiţi, ajutorarea celor
bolnavi şi neputincioşi, mângâierea celor
întristaţi şi alte fapte bineplăcute lui
Dumnezeu şi de folos semenilor;
4. prin citirea Sfintei Scripturi şi a altor cărţi
ziditoare de suflet.
În concluzie, atât părinţii, cât şi profesorii
de religie au datoria morală de a-i duce pe
copii la sfânta biserică pentru a participa
duminica şi în sărbători la Sfânta Liturghie, la
celelalte slujbe bisericeşti şi la ora de
cateheză „Hristos împărtăşit copiilor”.
Făcând aşa, copiii noştri vor fi buni creştini ai
Bisericii, vrednici cetăţeni ai ţării, vor
înţelege mai bine rostul lor în lumea aceasta
şi vor trece mai uşor de necazurile pe care le
vor întâmpina în această viaţă.
Cu încredere totală în mila şi ajutorul lui
Dumnezeu şi cu rugăciunile slujitorilor
Bisericii, vom putea păşi în noul an, 2011.
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