Sfaturile părintelui duhovnic

Întrebările Mariei
- Părinte duhovnic, sora mamei mele vrea să se căsătorească. Ce
înseamnă acest lucru?
- Draga mea, Maria, căsătoria este un lucru sfânt, prin care un bărbat şi
o femeie cer binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru a se ajuta unul pe altul în
drumul prin această viaţă.
- Dar de ce este nevoie de această binecuvântare?
- Pentru că din momentul în care cei doi primesc Taina Nunţii în biserică,
nu mai sunt singuri. Harul lui Dumnezeu locuieşte împreună cu ei şi, astfel,
viaţa lor se umple de ajutorul lui Dumnezeu. Cei doi miri intră sub protecţia
Tatălui Ceresc, Care îi ajută în toate lucrurile bune ce şi le propun.
- Părinte duhovnic, dar eu am văzut că există oameni care, după ce s-au
căsătorit, s-au certat şi chiar s-au despărţit. Ei de ce nu au fost ajutaţi?
- Acei oameni, au uitat de Dumnezeu şi de darurile ce le-au primit la Taina
Nunţii. Una din rugăciunile ce au fost citite asupra lor în biserică atenţionează
că Dumnezeu sfinţeşte „nunta cea tainică”. Această nuntă tainică începe în
momentul săvârşirii Tainei Nunţii şi nu mai are sfârşit. Depinde, însă, de
fiecare om cum se foloseşte de această mare binecuvântare din viaţa lui.
- Deci oamenii căsătoriţi care se ceartă au uitat de darurile lui Dumnezeu,
tot aşa cum am uitat şi eu unde am pus păpuşa primită de la Moş Crăciun?
- ... cam aşa.
- Dar eu, poate, îmi găsesc păpuşa. Oamenii aceştia pot să îşi găsească
înapoi darul?

- Maria, pentru a găsi un lucru pe care l-ai rătăcit, trebuie întâi să îl cauţi ...
Eşti de acord?
- Păi..., eu îmi caut păpuşa.
- Tot aşa şi aceşti oameni, dacă vor căuta darurile primite prin Taina
Nunţii, le vor găsi. Ele îi însoţesc. Dumnezeu nu îşi ia darul înapoi. Omul este
cel care refuză darul lui Dumnezeu, uită de binecuvântare şi, astfel, cade în
păcat şi chin.
- Părinte, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost la vreo nuntă?
- Da, Maria, Sfintele Evanghelii ne mărturisesc despre prezenţa
Mântuitorului la o nuntă în oraşul Cana Galileii, din Ţara Sfântă.
- Da..?!. Şi ce a făcut la nuntă?
- Acolo, El a săvârşit prima minune. La rugămintea Maicii Domnului,
Mântuitorul a ajutat pe mirii care erau săraci şi nu aveau vin pentru toţi
oamenii ce veniseră la nuntă.
- Cum i-a ajutat?
- A transformat apa, care au adus-o de la fântână, în vin, astfel încât a
ajuns pentru fiecare nuntaş. Prin această minune, Mântuitorul arată cât de
importantă este taina Nunţii.
- Părinte, şi eu vreau să merg la nunta mătuşii mele, care va fi după ce se
termină Postul.
Preot Gabriel Herea, Pătrăuţi

Sfânta Scriptură despre...
SfântaTaină a Nunţii
Să aflăm ce spuneau despre Taina Nunţii 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 1 mai 2009, vor primi câte o surpriză!
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