Sfaturile parintelui duhovnic

Întrebările
lui Cristian
- Părinte duhovnic, sunt foarte
supărat pe părinţii mei.
- De ce, Cristian?
- Să vă povestesc. Mătuşa mea a
născut un copil ... adică am un
verişor. Acum două zile a venit
mătuşa la noi şi i-a rugat pe părinţii
mei să boteze copilul. Eu m-am
bucurat şi am cerut părinţilor să îl
botez eu. Aş vrea să fiu eu naşul lui.
- Şi ce ţi-au spus părinţii?
- Au spus că nu se poate. Dar eu
ştiu că se poate! Mi-au spus mie
copiii de la şcoală. Mulţi din colegii
mei au botezat copii.
- Acesta este motivul pentru care
eşti supărat pe părinţii tăi?
- Da, şi am venit să vă rog să
vorbiţi cu ei pentru ca eu să fiu
naşul verişorului meu.
- Cristian... Cristian... Părinţii tăi
au dreptate. Este mai bine ca naşul
copilului să fie un om matur, trecut
prin greutăţile vieţii, şi nu un copil.
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- Cum adică?
- Păi, hai să vedem. Câţi ani ai?
- Am împlinit 10 ani.
- Cristian, tu însuţi mai ai foarte
multe lucruri de învăţat. Naşul este
dator să-l înveţe pe finul său despre
Dumnezeu.
- Dar şi eu pot să îl învăţ despre
Dumnezeu.
Părintele a luat din bibliotecă o
carte şi a deschis-o. Cristian mai
văzuse acea carte. Părintele citeşte
din ea la multe slujbe şi are un
nume ciudat: Molitfelnic.
- Cristian, aici este Slujba
Botezului şi aici sunt scrise
mărturisirile ce le fac naşii. Citeşte,
te rog, aici.
Cristian a luat cartea în mână şi a
citit:
- „Te lepezi de satana? Şi de toate
lucrurile lui? Şi de toţi slujitorii lui?
Şi de toată slujirea lui? Şi de toată
trufia lui?” ... Ce e asta, părinte?

- Aşa îl întreabă preotul pe naş.
- De ce?!... Adică naşul este în
război cu diavolul?
- Da, Cristian. Naşul promite în
faţa lui Dumnezeu că îl va proteja
pe finul său de diavol. Că îl va
învăţa şi îl va ajuta să nu ajungă în
prietenie cu diavolul atunci când
va creşte.
- Dar... asta nu este un lucru
simplu ...
- Aşa este, nu este un lucru
simplu şi este chiar periculos.
- De ce este periculos?
- Pentru că faci o promisiune în
faţa Sfântului Altar. Îi promiţi lui
Dumnezeu că vei fi naş al acelui
copil, că te vei ocupa de educaţia lui
şi te vei ruga mereu pentru el.
- Părinte duhovnic, dar lucrurile
acestea nu trebuie să le facă

părinţii?
- Cristian, naşul devine părinte
spiritual al finului său, care îi
devine fiu spiritual. Devenind
părinte, naşul are datorii
asemănătoare tatălui şi mamei
copilului.
- Păi ... cred că eu sunt prea mic
pentru a deveni părintele
verişorului meu... De altfel, eu am
fost botezat de naşii de cununie ai
părinţilor mei şi nu de un verişor.
- Aşa este. Părinţii tăi doresc să
te protejeze şi să îl ajute cu
adevărat pe verişorul tău care are
nevoie de naşi cu experienţă în
lupta acestei vieţi.
- Am înţeles acum! Mulţumesc,
părinte duhovnic!
- Dumnezeu să te binecuvânteze, Cristian!
Părintele Gabriel Herea, Pătrăuţi

Sfânta Scripturã despre...

naşii de botez şi de cununie
Să aflăm ce spuneau despre naşi 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 versetele
corecte şi le vor trimite pe adresa revistei până la data de
1 martie 2010, vor primi câte o surpriză!
Epistola către Galateni
Sfânta Evanghelie după
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