Duminica trecută, Cristian a fost cu mama sa la slujba de sfinţire a
unei biserici. Acolo a avut bucuria să vadă cum a fost sfinţit un nou
preot - slujitor al altarului. De atunci abia a aşteptat să se întâlnească
cu părintele lui duhovnic şi să îl întrebe despre preoţi. Îi face plăcere să
vorbească cu părintele, şi părintele este totdeauna răbdător cu el.
- Părinte duhovnic, am fost duminică la mănăstire şi am văzut
cum un arhiereu a hirotonit un preot. Şi am văzut cum a primit
veşmintele preoţeşti în timpul Sfintei Liturghii. De ce preoţii se
îmbracă atât de frumos şi cu aşa multe haine la slujbă?
- Cristian, să ştii că aceste haine, pe care le poartă preotul, au rolul
de a aduce aminte de Jertfa lui Iisus Hristos.
- Dar sunt aşa frumoase!....
- Da, sunt frumoase pentru că răstignirea Lui pe Cruce este izvor al
binecuvântării şi al darurilor. Dar să ştii că epitrahilul este simbol al
crucii purtate pe umeri de Mântuitorul Hristos. Felonul ne aduce
aminte de haina roşie cu care l-au îmbrăcat soldaţii romani pe
Mântuitor. Mânecuţele sunt sfoara cu care a fost legat, iar brâul este
prosopul cu care a şters picioarele ucenicilor la Cina cea de Taină.
- Adică.... preotul este ca şi Hristos?
- Cristian, preotul este trimisul, slujitorul lui Hristos. El este
urmaş al ucenicilor şi a primit harul lui Dumnezeu, pentru a avea
putere să ajute pe oameni.
- Şi cum se primeşte acest har?
- Mântuitorul l-a dăruit întâi apostolilor, când a spus: „Luaţi Duh
Sfânt!”. Iar apostolii, după Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, l-au
dăruit ucenicilor lor, prin punerea mâinilor, şi aşa, din neam în neam a
ajuns până la noi, pentru că darurile au fost promise tuturor
oamenilor.
- Şi cum sunt aceste daruri ale lui Dumnezeu? Cum adică sunt
cadouri? Sunt ca şi cele aduse de Moş Crăciun?
- Nu, Cristian, sunt mult mai importante. Darurile ce coboară prin
rugăciunea preotului sunt cadouri folositoare pentru drumul nostru
către Dumnezeu. Viaţa noastră este un drum, o permanentă pregătire
pentru întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Darurile sunt Sfintele Taine.
- Adică sunt secrete?
- Denumirea aceasta de „Sfinte Taine” are rolul de a arăta că atât
de mari sunt aceste daruri încât noi nu le putem înţelege deplin cu
mintea noastră omenească. Ele se petrec în biserică şi tu ai participat
la multe dintre aceste Sfinte Taine.

- Da?!......
- Da. Botezul este prima,
urmează Mirungerea,
Împărtăşania, Spovedania,
Sfântul Maslu, Căsătoria şi
Preoţia.
- Acestea sunt darurile?....
- Da, şi ele ne sunt necesare pe
drumul nostru către Dumnezeu.
- Păi... dacă n-ar fi preoţii, nu
am avea nici una din ele!...
- De asta Dumnezeu a rânduit
ca să fie preoţi, şi de asta misiunea
preoţilor este atât de importantă.
- Mulţumesc mult, părinte
duhovnic!
- Dumnezeu să te
binecuvânteze, Cristian!
Preot Gabriel Herea, Pătrăuţi

Să aflăm ce spuneau despre Taina Preoţiei 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 martie 2009, vor primi câte o surpriză!
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