
 

 

Sfinţii Apostoli mai întâi au pus în 
lumină adevărul că prin Întruparea Sa 
ca om, Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel 
veşnic, vine să ne apropie de 
Dumnezeu-Tatăl, în Duhul Sfânt, 
pentru ca omul să nu se mai 
înstrăineze de Dumnezeu - Izvorul 
vieţii şi al fericirii veşnice.  
În acest înţeles, Sfântul Apostol Pavel 
ne învaţă că 'prin El (Hristos) avem şi 
unii, şi alţii (adică iudeii şi neamurile, 
n.n.) apropierea către Tatăl, într-un 
Duh. Deci, dar, nu mai sunteţi străini 
şi locuitori vremelnici, ci sunteţi 
împreună-cetăţeni cu sfinţii şi casnici 
ai lui Dumnezeu, zidiţi fiind pe temelia 

apostolilor şi a proorocilor, piatra 
cea din capul unghiului fiind însuşi 
Iisus Hristos (...) spre a fi locaş al lui 
Dumnezeu în Duh' (Efeseni 2, 18 - 
20 şi 22). Vedem, aşadar, că rostul 
Întrupării lui Hristos din Fecioara 
Maria este locuirea lui Dumnezeu în 
oameni şi a oamenilor în 
Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu cel 
nevăzut, necuprins şi veşnic Se 
face om văzut, cuprins în trup şi 
muritor, pentru ca omul să se 
facă părtaş la viaţa lui Dumnezeu 
Cel nevăzut, necuprins şi 
nemuritor, adică părtaş al vieţii 
veşnice în toată plinătatea ei. De 

aceea, acelaşi Sfânt Apostol Pavel 
spune că 'întru El (Hristos) locuieşte 
trupeşte toată plinătatea 
dumnezeirii' (Efeseni 3, 17 şi 19). Iar 
când vorbeşte mai direct despre 
scopul acestei locuiri a plinătăţii 
dumnezeirii în Hristos-Omul, 
Sfântul Apostol Pavel zice: 'Hristos 
să Se sălăşluiască prin credinţă în 
inimile voastre, înrădăcinaţi şi 
întemeiaţi fiind în iubire, (...) şi să 
cunoaşteţi iubirea lui Hristos, cea 
mai presus de cunoştinţă, ca să vă 
umpleţi de toată plinătatea lui 
Dumnezeu' (Efeseni 3, 17 şi 19). 
 

† Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române (Fragment din 
predica la Duminica a XXIII-a după 
Rusalii)  

În Sfânta Evanghelie din Duminica a 
XXIII-a după Rusalii vedem că 
bărbatul chinuit de demon din cetatea 
Gherghesenilor căuta singurătatea, 
nu comuniunea, dorea înstrăinarea, 
nu apropierea de oameni. Viaţa lui 
era un chin, deşi era viu, totuşi el 
trăia printre cei morţi, adică în 
morminte. El era mort din punct de 
vedere spiritual şi din punct de 
vedere social. Din această atitudine a 
omului demonizat vedem că păcatul, 
înţeles ca lucrare a demonilor în viaţa 
oamenilor, înstrăinează pe oameni 
de Dumnezeu, de semeni şi de ei 
înşişi. 
Dumnezeu a făcut omul după 
chipul Său, adică persoană 
chemată la comuniune de iubire şi 
viaţă veşnică cu Persoanele Sfintei 
Treimi: 'Să facem om după chipul şi 
asemănarea Noastră' (Facere 1, 
26). Creat după chipul lui 
Dumnezeu Cel iubitor şi nemuritor, 
omul era chemat să devină 
nemuritor dacă iubeşte pe 
Dumnezeu - Izvorul şi Dăruitorul 
vieţii veşnice. Dar, fiind ispitit de 
Satan care luase forma şarpelui, 
omul a voit să fie ca Dumnezeu, 
despărţit de Dumnezeu, prin 
încălcarea poruncii lui Dumnezeu. 
Când, prin neascultare, omul a 
încălcat porunca lui Dumnezeu, el a 
căzut din starea de iubire faţă de 
Dumnezeu şi a slăbit legătura de 
viaţă veşnică sau comuniunea cu 
Dumnezeu. Dacă ascultarea omului 
faţă de Dumnezeu era viaţa, 
neascultarea lui a devenit moarte. 
După săvârşirea păcatului, Adam şi 
Eva se ascund dinaintea lui 
Dumnezeu (Facerea 3, 8). Cu alte 
cuvinte, păcatul înstrăinează şi 
însingurează pe om de prezenţa lui 
Dumnezeu şi îl împiedică să guste 
din Pomul Vieţii, adică să trăiască din 
prezenţa lui Dumnezeu - Dătătorul de 
viaţă (Facere 3, 22). Sfânta Scriptură 
ne arată că înainte de a păcătui omul 
era apropiat de Dumnezeu, iar după 
ce a păcătuit, el s-a îndepărtat şi s-a 
ascuns de Dumnezeu (cf. Facere 2, 8
-11). Înainte de a păcătui, omul 
avea harul lui Dumnezeu prezent 
în cugetul şi în inima sa, precum şi 

în jurul său, fiind îmbrăcat în lumina 
harului ca într-un veşmânt luminos, 
aşa cum se vede în iconografia 
ortodoxă autentică. Când însă, prin 
neascultare, sufletul omului s-a golit 
de lumina harului divin, atunci s-a 
dezbrăcat şi trupul lui de lumina 
harului. De aceea, Adam a văzut că 
este gol la trup, adică trăieşte mai mult 
trupeşte decât duhovniceşte. După ce 
prin păcat a rupt armonia cu Dumnezeu 
Creatorul lui, omul pierde şi armonia cu 
creaturile, cu semenii şi cu natura 
înconjurătoare (cf. Facere 2, 12-14). 
Fiindcă omul uită de Dumnezeu şi nu-L 
mai iubeşte, Dumnezeu devine exterior 

omului, devine un străin de care omul 
se teme şi se ascunde. Păcatul este 
începutul înstrăinării omului de 
Dumnezeu şi de calea care duce la 
viaţă veşnică. Înstrăinarea pe care o 
aduce păcatul este însingurare, 
închidere egoistă în sine, iubire de sine 
mai mult decât dăruire de sine altora.  
Înstrăinarea aceasta este şi o sărăcire 
şi o răcire a relaţiilor spirituale cu 
Dumnezeu şi cu semenii. Rugăciunea 
unifică interiorul spiritual al omului, 
pe când vidul însingurării spirituale 
îl face să se lipească de realităţile 
vizibile, limitate şi trecătoare, ca de 
ultima şi singura realitate. 
Pentru a-l vindeca pe om de 
înstrăinare, adică de îndepărtarea de 
Dumnezeu care duce la moarte, Fiul 
Cel veşnic al lui Dumnezeu Se face 
om. Fiul lui Dumnezeu Se face trup (cf. 
Ioan 1, 14), pentru ca omul să devină 
purtător de Duhul, să primească Duhul 
înfierii - învaţă Sfinţii Părinţi ai Bisericii. 

HRISTOS ELIBEREAZĂ PE OM ȘI-L VINDECĂ DE ÎNSTRĂINARE 

Moaștele Sf. Ierarh Nectarie 

Vindecătorul de boli vor fi aduse 

la București 

Anul acesta, credincioşii şi pelerinii 

care vor veni să se închine la 

moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie 

cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, şi 

ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi 

Elena, ocroti tori i  Catedralei 

patriarhale, vor avea posibilitatea 

să cinstească şi moaştele Sfântului 

Ierarh Nectarie de la Eghina, 

vindecătorul de boli, care vor fi 

aduse la Bucureşti în perioada 24-

30 octombrie 2012. 

Centenar Nicolae Steinhard 

Centrul de cultură Bistriţa Năsăud 

în colaborare cu Mitropolia Clujului, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

din Cluj, Mănăstirea “Sfânta Ana” 

Rohia şi Fundaţia “N. Steinhardt” 

au organizat pe 19 noiembrie 

centenarul Nicolae Steinhard. Au 

participat la acest eveniment 

monahi, oameni de cultură şi 

personalităţi ale vieţii academice 

din întreaga ţară.  

Sursa: www.basilica.ro 
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Curs gratuit  de limba franceză 
pentru începători, la Biserica 

Sfânta Parascheva, în fiecare zi 
de miercuri, începând cu ora 

18.00 

Şcoala parohială pentru copii în 
fiecare zi de sîmbătă, începând 

cu ora 12.00 

Taina Sfântului Maslu vineri, la 

ora 18.30 

 
 
 
 

A n u n ţ u r i   

Ș t i r i  

 

http://www.search-results.com/fr?q=sfanta+parascheva&desturi=http%3A%2F%2Fwww.revistamurmur.info%2F2007%2F10%2F&initialURL=http%3A%2F%2Fwww.search-results.com%2Fpictures%3Fatb%3Dsysid%253D406%253Auid%253D9b3f4cdf26da77f0%253Auc%253D1317296111%253Asrc%253


 

 

D I N  Î N Ț E L E P C I U N E A  P Ă R I N T E L U I  S O F I A N  

B O G H I U  

CUVÂNT CREŞTIN 
 

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 22-28 OCTOMBRIE 

22 L Sf. Ierarh Averchie, Episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sfinții 7 tineri din Efes 
23 M Sf. Mc. Și Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ier. Ignatie, Patriarhul Constantinopolului 
24 M Sf. Mare Mc. Areta; Sf. Mc. Sebastian și Valentin 
25 J Sf. Mc. Marcian și Martirie; Sf. Mc. Valerian; Sf. Tavita 
26 V †  Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 
27 S Sf. Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște sunt la Patriarhia Română; Sf. Mc. Nestor 
28 D †  Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian,       
 Episcopul Cezareii Capadociei; Duminica a 24-a după Rusalii 

Biserica Sfânta Parascheva—Rue de la Charité 41 1210 Bruxelles 

Tel: 0496290543 e-mail: preot@sfantaparascheva.be www.sfantaparascheva.be  

Cont bancar pentru donatii BE73 9730 6135 5160  

Biserica Sfânta Parascheva se susține prin contribuțiile credincioșilor. De aceea, orice ajutor este binevenit.  

Pentru ca ea să își poată continua existența, este nevoie de sprijinul dumneavoastră.  

Membrii consiliului consultativ al bisericii vă stau la dispoziție pentru toate informațiile necesare.  

Vă mulțumim! 

Sfătuire către cei ce se spovedesc 

 

Să știți că POCĂINȚA este una din cele șapte Sfinte Taine, deopotrivă cu Taina Sfântului Botez. 

Această Taină a Pocăinței sau a Sfintei Spovedanii cuprinde: 

CĂINȚA sau zdrobirea inimii; 

SPOVEDANIA tuturor păcatelor, fără nici un fel de ocolire; 

CANONUL care trebuiește neapărat făcut. 

Duhovnicul este dator să dea canon celui ce se spovedește, după păcatele și după puterea celui ce s-a spovedit, ca să se poată 

vindeca, făcând canonul. Iar, dacă duhovnicul nu ți-a dat canon, ești tu dator să te canonisești singur, frate, ca Zaheu, ca Maria 

Egipteanca sau ca alți păcătoși, care prin canon s-au spălat și s-au curățat de întinăciunea păcatelor.  

DEZLEGAREA PĂCATELOR se face cu darul Sfântului Duh, prin preotul duhovnic căruia i s-au dat cheile de a lega și de a dezlega 

păcatele oamenilor. Mai înainte de a merge la spovedit să-ți  aduci aminte dacă ești supărat cu cineva și nu l-ai iertat din inimă pe acela 

care ți-a greșit. Dacă tu l-ai rugat de iertare prin salutări și prilejuri bune, dar el nu vrea să-ți răspundă, păcatul este al lui, iar dacă tu l-ai 

iertat din inimă, tu poți să te spovedești liniștit. 

Să știi că dacă îți lipsește una din cele patru părți ale acestei Sfinte Taine, adică părerea de rău din inimă, sau spovedania curată, ori 

facerea canonului, sau dezlegarea de către preot, tu nu ai folos din spovedanie.  

Este de neapărată trebuință să căutăm pe cel mai iscusit duhovnic, căci zice Sfântul Vasile cel Mare: “ Precum ne arătăm boli le trupului 

nu la orice fel de doctori  ci numai la cei mai specialiști și mai buni, așadar și noi se cuvine să căutăm doctorul cel mai iscusit care știe a 

ne tămădui rana noastră cea sufltească”. 


