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Omul a fost creat de Dumnezeu. Sufletul
omului caută clipă de clipă să se apropie de
El prin împlinirea poruncilor Lui: “Ţie a zis
inima mea: pe Domnul voi căuta. Te-a
căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, voi
căuta”(Psalmi 26,13).
De Dumnezeu ne apropiem şi-L simţim,
simţire care înseamnă o cunoaştere cu
sufletul, prin iubire. Îl cunoaştem în măsura
în care Îl iubim, în măsura în care împlinim
poruncile Lui.
Pe Dumnezeu îl iubim prin iubirea
aproapelui, a semenului nostru, mai ales a
celui sărac, aflat în lipsuri materiale (Iacov
2,15-16).
Pe Dumnezeu îl iubim iertând pe
semenul nostru, care ne-a greşit. Îl iertăm
pentru ca şi Dumnezeu să ne ierte. Să luăm
aminte la faptul că noi greşim mai mult şi cu
mai multe faţă de Dumnezeu decât ne
greşeşte nouă semenul nostru, iar
Dumnezeu ne iartă “precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri”, aşa cum rostim şi cerem în
rugăciunea Tatăl nostru. De aceea, suntem
datori să iertăm şi să nu ne răzbunăm
asupra fratelui nostru, ucigându-l,
încălcând prin aceasta porunca a VI-a din
Decalog.
Viaţa ne este dată în dar de Dumnezeu şi
nu noi avem dreptul de proprietate asupra
vieţii noastre sau a vieţii aproapelui nostru,
ci Dumnezeu. Există ucidere trupească, dar
şi sufletească. Ucidem sufletul nostru prin
păcatele pe care le săvârşim, iar păcatul
înseamnă moartea sufletului (Romani
6,23). Când supărăm sau nedreptăţim sau
nu iertăm pe semenul nostru, săvârşim
păcatul uciderii sufletului; el se întristează şi
ajunge la deznădejde şi chiar la sinucidere
din această cauză.
Noi scăpăm de moartea sufletului adusă
de păcat în Sfânta Taină a Spovedaniei. De
aceea, trebuie să ne spovedim cât mai des
pentru a nu aduna în sufletul nostru prea
multe păcate nespovedite. Un suflet plin de

păcate este asemenea unei case în care de
multă vreme nu s-a mai făcut curat.
Există o îndrumare, o rânduială
bisericească pentru trăirea noastră cu
adevărat creştinească, potrivit căreia
suntem datori să-i iubim pe părinţii noştri
care ne-au născut şi ne poartă de grijă şi, în
primul rând, să-l iubim pe Dumnezeu care
ne-a dăruit viaţa.
Suntem datori ca seara, înainte de a ne
face rugăciunile şi de a merge la culcare, să
sărutăm mâna tatei şi a mamei, cerându-le
iertare. Să le cerem iertare, de asemenea,
şi fraţilor şi surorilor noastre sau bunicilor,
pentru tot ce le-am greşit în cursul zilei. În
rugăciunile de seară sunt cuprinse şi cereri
de iertare către Bunul Dumnezeu. Să le
rostim în şoaptă sau în gând cu toată
smerenia şi nădejdea în iertarea şi iubirea
lui Dumnezeu.
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