Copil curat
…
... vreau sã rãmân
A fi copil curat nu ţine de aspectul exterior, ci de
puritatea sufletului său, de candoarea şi bunătatea sa.
Curăţie sufletească înseamnă a privi pe ceilalţi fără
invidie, ură sau gelozie, a te strădui în permanenţă să
nu superi pe Dumnezeu şi pe cei din jurul tău.
Veronica Ieremie, cl. a VII-a
Mă rog lui Dumnezeu să-mi păstrez curăţia sufletului
chiar şi când voi fi om mare, pentru că Mântuitorul
spune să fim precum copiii, adică inocenţi, curaţi, ca
să putem intra în Împărăţia cerurilor.
Magdalena Brînzac, cl. a VI-a
Chiar şi cele mai mici minciuni, răutăţi, invidii
murdăresc mintea şi inima unui copil, îngreunându-i
sufletul şi pierzându-i liniştea. Păcatele mici duc la
păcate mai mari, de aceea trebuie să ne ţinem cât mai
departe de ele.
Andreea Ignat, cl. a V-a
Orice om îşi poate spăla sufletul de păcate prin post,
milostenie, spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. Toate
acestea trebuie însoţite în primul rând de rugăciune,
pentru că rugăciunea este cel mai bun medicament
pentru sufletul tuturor.
Ioan Lazăr, cl. a III-a
Puritatea unui copil se reflectă în ochii săi precum o
rază de soare străluceşte într-un picur de rouă. Copiii
trebuie să se roage îngerului lor păzitor ca să-i
păzească de răutăţile lumii şi să-i ajute să nu-şi păteze
sufletul.
Paraschiva Paşcu, cl. a VI-a
Trebuie să evităm să petrecem prea mult timp la
televizor şi calculator pentru că unele filme, desene
animate sau jocuri ne îmbolnăvesc mintea şi inima şi
ne consumă timp preţios pe care l-am putea folosi în
scopuri mai bune.
Ana Istrătoaie, cl. a VII-a
Citind Noul Testament, părintele duhovnic mi-a spus
să meditez la acest citat: “... fiţi fără de prihană şi
curaţi, fii ai lui Dumnezeu, neîntinaţi, în mijlocul
unui neam rău şi stricat şi întru care străluciţi ca nişte
luminători în lume” (Filipeni 2,15).
Simona Găitan, cl. a VII-a
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Omul nu este făcut de Dumnezeu numai pentru această lume
pământească. Ci această lume este pentru noi numai un câmp de luptă, un
stadion de încercare a puterilor sufleteşti şi trupeşti, din care omul făcând
bine şi răspândind lumină în jurul lui încearcă să iasă biruitor pentru ca să
merite premiul, adică fericirea vieţii viitoare şi nesfârşite.
Pentru a ne descurca în această lume ne sunt daţi ochii trupeşti, ca să
vedem pe unde mergem, să ne informăm şi să cunoaştem realităţile de aici şi
să ne bucurăm în chip nevinovat de toate lucrurile bune şi frumoase care ne
înconjoară.
Dar nu numai atât. Aceşti ochi trupeşti ne sunt daţi ca să-i ţinem în
legătură cu ochii cei luminoşi ai sufletului nostru, prin care putem înţelege
rostul cel adevărat al existenţei şi în acest fel să putem cunoaşte pe Însuşi
Stăpânul vieţii, adică pe Cel ce a zis: “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”.
De aceea, pe lângă multele griji ale vieţii noastre pământeşti, să nu uităm
niciodată de ochii cei sufleteşti ca nu cumva să fie umbriţi sau întunecaţi de
patimi, ci să fie curaţi şi luminoşi ca ochii pruncilor sau ca ochii îngerilor. Şi
dacă se spune despre unele lucruri sau fiinţe că ne sunt dragi ca lumina
ochilor, apoi cu atât mai mult trebuie să ne fie dragă lumina sufletului nostru,
partea aceea din noi care dă sensul şi esenţialul fiinţei omeneşti...
Să ne ajute bunul Dumnezeu ca să ne vedem propriile noastre păcate, să
ne eliberăm şi să ne spălăm de ele; să-L rugăm să ne dăruiască lacrimi de
pocăinţă şi “alifia” cea duhovnicească a harului Său, ca să vindece deplin
boala ochilor noştri sufleteşti şi să ne lumineze cu lumina Sa lăuntrul nostru
întunecat de patimi; să ne dăruiască veşmintele cele albe ale nevinovăţiei
trupeşti şi sufleteşti, ca să putem cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu şi să-L
primim pe marele Doctor şi tainicul şi cerescul oaspete - Iisus Hristos. El
aşteaptă la uşa inimii fiecăruia dintre noi şi este gata să ne ajute şi să ne
vindece de toate neputinţele noastre.
Să-L poftim să vină la noi, în viaţa noastră, în familia noastră, în
societatea noastră, zi de zi. Amin!
Părintele Sofian Boghiu
Din volumul “Smerenia şi dragostea, însuşirile trăirii ortodoxe”
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