Sfaturile parintelui duhovnic

Adevărul Învierii lui Hristos
În fiecare an, Maria aşteaptă cu
drag Deniile din Săptămâna
Patimilor. Se bucură să cânte
rugăciunile Prohodului şi să treacă de
trei ori pe sub Sfântul Aer, dar se
întristează atunci când aude din
textul Evangheliei cum a fost
batjocorit şi răstignit Mântuitorul.
Învierea lui Hristos şterge această
întristare şi deschide o Săptămână
luminată de bucuria minunii
petrecute acum două mii de ani.
Maria avea nişte nelămuriri, iar în
timpul orei de Cateheză a întrebat:
- Părinte, de unde ştim noi despre
faptul că Hristos a Înviat? Acest lucru
s-a întâmplat cu atâta timp în urmă...
- Maria, credinţa s-a transmis din
om în om, de la sfinţii apostoli până
astăzi. Oamenii credincioşi au vorbit
copiilor lor şi necredincioşilor. Cei ce
au primit credinţa şi au crezut, au
spus mai departe şi aşa a ajuns la noi.
- Mare este credinţa aceasta,
părinte! Oamenii vorbesc de două mii
de ani despre ea. Cum s-a născut ea?
Şi cum de este aşa puternică?
- Această credinţă s-a născut prin
mărturia lui Dumnezeu şi este
puternică pentru că este adevărată.
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- Adică Dumnezeu Însuşi a
mărturisit apostolilor credinţa?
- Cine sunt martorii minunilor lui
Hristos, ai răstignirii şi morţii
Mântuitorului?
- Apostolii.
- Cui S-a arătat Hristos după ce a
înviat?
- Apostolilor.
- Apostolii s-au încredinţat de
adevărul Învierii lui Hristos şi de
dumnezeirea Sa. Iată ce scrie Sfântul
Ioan: „Ce era de la început, ce am
auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce
am privit şi mâinile noastre au
pipăit despre Cuvântul vieţii, aceea
vă vestim” (I Ioan 1, 1). Istoria a
păstrat scris un lucru foarte
important: apostolii au vorbit despre
Adevărul Învierii lui Hristos chiar şi
atunci când au fost ameninţaţi cu
moartea. Au acceptat mai degrabă să
le fie ucise trupurile decât să ascundă
Adevărul.
- Adică şi-au dat viaţa mărturisind
că Hristos a Înviat?
- Da.
- Şi ce s-a întâmplat când oamenii
răi au văzut aceasta?
- Mare parte dintre cei ce erau de

faţă au devenit creştini şi au vorbit
mai departe despre Adevărul
Învierii. Cu cât se străduiau păgânii
mincinoşi să ascundă această
credinţă, cu atât ea se răspândea pe
întreg pământul.
- Aceşti creştini noi nu erau ucişi?
- Ba da. Cea mai mare parte dintre
ei erau ucişi de păgâni.
- Atunci cum de a rămas credinţa?
- Mărturia creştinilor ucişi a
încredinţat pe alţi oameni că această
credinţă este cea adevărată. Aceştia
au devenit creştini, cu riscul de a fi la
rândul lor ucişi.
- De unde această putere?
- De la Dumnezeu. Cei ce primesc
botezul sunt însoţiţi în viaţa lor de
harul lui Dumnezeu. Iată ce spune
Apostolul Pavel: „Iar dacă Duhul
Celui ce a înviat pe Iisus din morţi
locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe
Hristos Iisus din morţi va face vii şi
trupurile voastre cele muritoare,

prin Duhul Său care locuieşte în voi”
(Romani 8, 11).
- Deci credinţa aduce putere. Dar
astăzi creştinii nu mai sunt ucişi
pentru credinţa lor...
- Aşa este, dar asta nu înseamnă că
păgânii nu luptă împotriva
Adevărului şi în zilele noastre, doar
că metodele lor sunt altele.
- Daţi-mi un sfat, părinte! Doresc
să duc Credinţa cea Adevărată mai
departe.
- Cel mai bun sfat ni-l dă Sfântul
Apostol Pavel: „de vei mărturisi cu
gura ta că Iisus este Domnul şi vei
crede în inima ta că Dumnezeu L-a
înviat pe El din morţi, te vei mântui”
(Romani 10, 9). Trebuie să vorbim
despre credinţa cea adevărată, să
cinstim martirii credinţei şi eroii
neamului. Astfel ne vom bucura de
binecuvântarea lui Dumnezeu.
- Mulţumesc, părinte duhovnic.
Părintele Gabriel Herea, Pătrăuţi

Să aflăm ce spun despre adevărul Învierii Sfinţii Apostoli Luca şi Pavel.
Va trebui să rezolvaţi corect perechile de exerciţii de mai jos şi să aflaţi
trimiterile pentru două versete din Noul Testament. În fiecare pereche
de exerciţii, rezultatul primului exerciţiu reprezintă capitolul, iar
rezultatul celui de-al doilea exerciţiu reprezintă versetul.
Copiii care vor transcrie din Noul Testament versetele
corecte şi le vor trimite pe adresa revistei până la data de
15 mai 2012, vor primi câte o surpriză!
Faptele Apostolilor
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Epistola către Romani
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