
 

 

prealuminoase ale creştinătăţii 
universale, aprinse din lumina cea 
neînserată a Sfintei Treimi, spre a 
călăuzi pe oameni pe calea mântuirii. 
Având în ei de-a pururi lucrătoare mintea 
sau gândirea lui Hristos şi călăuziţi fiind 
de lumina Duhului Sfânt, Părinţii 
Arhipăstori ai Bisericii drept-măritoare ne 
învaţă şi pe noi, cei de astăzi, cum să 
păstrăm unitatea Bisericii, prin dreapta 
credinţă în Sfânta Treime. Sfinţii Părinţi 
de la Sinodul I Ecumenic au arătat că în 
ei lucrează cuvântul evanghelic al 
rugăciunii lui Iisus, rostită după Cina cea 
de Taină şi înaintea sfintelor şi 
mântuitoarelor Sale pătimiri: 'Părinte 
Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei 
pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum 
suntem şi Noi' (Ioan, 17, 11).  
Deci, cei 318 Sfinţi Părinţi de la Sinodul I 
Ecumenic ne învaţă că dreapta 
credinţă nu se păstrează şi nu se 
învaţă de către unul singur, în izolare, 
ci în comuniune de gândire, de 
mărturisire şi de vieţuire cu Biserica. 
Cu alte cuvinte, dreapta credinţă se 
păstrează în Biserică şi de către 
Biserică, iar Sfântul Sinod este glasul 
Bisericii luminat de Duhul Sfânt, pentru a 
mărturisi dreapta credinţă şi a păstra 
astfel comuniunea vie cu Preasfânta 
Treime, Izvorul vieţii veşnice. Dacă ne 
rupem de Sfânta Biserică, nu mai 
suntem dreptcredincioşi şi dreptmăritori 
creştini, deoarece numai în 
comuniunea Sfinţilor din toate 
timpurile se păstrează dreapta 
credinţă mântuitoare şi sfinţitoare. De 
aceea, un episcop ortodox nu poate fi 
hirotonit de către un singur episcop, ci 
de către cel puţin trei episcopi care au 
confirmat mărturisirea lui de credinţă 
ortodoxă, ca să se arate astfel legătura 
acestui nou episcop cu întreg 
episcopatul ortodox din lume, cu 
Biserica Ortodoxă întreagă. De 
asemenea, oricât am fi de inteligenţi sau 
de învăţaţi, niciodată nu trebuie să 
interpretăm singuri, de capul nostru, 
Sfânta Scriptură, ci împreună cu Sfânta 
Biserică, împreună cu Sfinţii Părinţi ai 
Bisericii din toate veacurile şi din toate 
locurile, împreună cu toţi păstorii 
sufleteşti, episcopii şi preoţii ortodocşi 
care păstoresc sau îndrumă comunităţile 
creştine pe calea mântuirii. 

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române  

În prima duminică după sărbătoarea 
Înălţării Domnului, Biserica Ortodoxă a 
rânduit să se facă pomenirea Sfinţilor 
Părinţi de la cel dintâi Sinod Ecumenic 
de la Niceea din anul 325. Sensul 
teologic-duhovnicesc al cinstirii celor 318 
Sfinţi Părinţi, care s-au adunat în cetatea 
Niceea la chemarea Sfântului Împărat 
Constantin cel Mare, este acela că 
învăţătura de credinţă despre Hristos-
Domnul şi despre Preasfânta Treime 
este stabilită, pe temeiul Sfintei Scripturi 
şi al Tradiţiei Apostolice, prin 
conglăsuirea episcopilor Bisericii din 
toată lumea. Iar această lucrare de 
dogmatizare şi de tâlcuire a dreptei 
credinţe este săvârşită de către Biserică 
prin insuflarea tainică a Preasfântului 
Duh, Duhul Adevărului, Cel ce în ziua 
Cincizecimii a constituit Biserica lui 
Hristos, fiind trimis în lume de către 
Tatăl, la cererea Fiului (cf. Ioan 14, 16). 
Deci, Duminica a şaptea după 
sărbătoarea Sfintelor Paşti, numită şi 
Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I 
Ecumenic, este consacrată mărturisirii 
dreptei credinţe şi unităţii Bisericii. În 
primul rând, dreapta credinţă 
înseamnă mărturisirea dumnezeirii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 
Combătând pe ereticul Arie, care învăţa 
că Dumnezeu adevărat este numai 
Tatăl, Fiul nefiind Dumnezeu adevărat, 
ci doar o făptură îndumnezeită, cei 318 
Sfinţi Părinţi, adunaţi în Sinodul I 
Ecumenic de la Niceea, au mărturisit 
că Iisus Hristos este 'Fiul lui 
Dumnezeu, Unul-Născut, Care din 
Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi 
vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat, 
născut, nu făcut; Cel deofiinţă cu 
Tatăl, prin Care toate s-au făcut; Care, 
pentru noi oamenii şi pentru a 
noastră mântuire, S-a pogorât din 
ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a 
făcut Om; şi S-a răstignit pentru noi 
în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi 
S-a îngropat; şi a înviat a treia zi, 
după Scripturi; şi S-a înălţat la ceruri 
şi şade de-a dreapta Tatălui; şi iarăşi 
va să vină cu slavă, să judece viii şi 
morţii, a Cărui împărăţie nu va avea 
sfârşit'.  
Deşi S-a înălţat întru slavă la ceruri, 
totuşi Hristos rămâne pururea prezent 
în Biserica Sa. Un alt sens sau motiv al 
pomenirii Sfinţilor Părinţi de la Niceea 
îndată după Înălţarea Domnului îl 

constituie afirmarea prezenţei 
neîntrerupte a Mântuitorului în Trupul 
Său tainic, adică în Biserică, conform 
făgăduinţei făcute Apostolilor Săi: 'Iată 
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului' (Matei 28, 20). 
Aceasta înseamnă că şi urmaşii 
Apostolilor, adică episcopii, vor fi sfinţiţi 
şi întăriţi în întreita lor lucrare de Însuşi 
Mântuitorul Hristos prin Duhul Sfânt, 
Duhul Adevărului şi al unităţii sau al 
comuniunii. Prin lucrarea Lui, Sfinţii 
Părinţi de la Niceea au salvat unitatea 
Bisericii, aflată în pericol de dezbinare 
din pricina ereziei preotului Arie din 
Alexandria. Duhul Sfânt a făcut ca tot din 
Alexandria Egiptului să fie şi primul mare 
apărător al Ortodoxiei ecumenice, şi 

anume Sfântul Atanasie cel Mare, prin al 
cărui cuvânt inspirat a fost mărturisită 
deofiinţimea Fiului cu cea a Tatălui 
ceresc, adică dumnezeirea lui Iisus 
Hristos. 
Dar nu numai un singur Sfânt Părinte 
trebuia să mărturisească naşterea din 
veci a Fiului şi dumnezeirea Lui, ci glasul 
păstorilor celor mulţi, al celor care au 
rămas statornici în adevărul credinţei şi 
în comuniunea Bisericii, episcopi care 
apărau clerul şi credincioşii pe care îi 
păstoreau, după chipul şi cu ajutorul 
Păstorului cel Bun şi veşnic, Iisus 
Hristos (cf. Ioan 10, 11). Printre aceştia s
-au arătat atunci şi Sfântul Nicolae al 
Mirelor Lichiei, cel blând cu inima, dar 
statornic în apărarea dreptei credinţe, şi 
Sfântul Spiridon al Trimitundei, cel 
smerit în cuget, purtător al darului facerii 
de minuni, care prin rugăciune a făcut să 
se arate, prin materia cea neînsufleţită a 
unei cărămizi, taina Preasfintei Treimi. 
Deşi diferiţi ca origine etnică şi 
geografică, episcopii ortodocşi s-au 
arătat uniţi în cuget prin acelaşi Duh 
Sfânt, devenind astfel adevărate turnuri 
de pază ale Ortodoxiei, faruri 

RUGĂCIUNE ŞI LUCRARE PENTRU UNITATEA BISERICII  

Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor, 

sărbătoare națională a poporului 

român  

În Biserica Ortodoxă Română, 

sărbătoarea Înălţării Domnului este 

ziua de pomenire a eroilor neamului 

românesc. În toate catedralele, 

bisericile şi mănăstirile ortodoxe din 

ţară şi străinătate sunt pomeniţi 

eroii, ostaşii şi luptătorii români din 

toate timpurile şi din toate locurile, 

care s-au jertfit pe câmpurile de 

luptă, în lagăre şi în închisori pentru 

apărarea patriei şi a credinţei 

strămoşeşti, pentru întregirea 

neamului, libertatea şi demnitatea 

poporului român. 

Sărbătoarea Înălţării Domnului în 

Amman, Iordania  

Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor 

au fost sărbătorite şi la Amman în 

Iordania. Astfel, la reşedinţa 

Ambasadorului României din 

Amman, Dl Bogdan Filip, a fost 

oficiat un Te-Deum de către 

Parintele Qais Sadiq. În cuvântul de 

învăţătură Parintele Qais Sadiq a 

t r a n s m i s  c r e d i n c i o ş i l o r 

binecuvântările Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel şi a vorbit 

despre Înălţarea Domnului şi a 

noastră spre cele dumnezeieşti. 

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 

Vizită organizată de Biserica 
Sfânta Parascheva din Bruxelles 

la deținuții  români de la 
penitenciarul Saint-Gilles,         

30 iunie 2012 

 

 

 

 

A n u n ţ u r i   

Ș t i r i  
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CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 28 MAI—3 IUNIE 2012 

28     L    Sfântul Ier. Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sf. Mucenic Eutihie, Sf. Muceniță Eliconida 

29    M    Sfânta Muceniță Teodosia fecioara; Sf. Sfințit Mucenic Olivian; Sf. Ier Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei 

30    M Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul și Varlaam; Sf. Mucenic Natalie (Dezlegare la peşte) 

31     J Sfântul Apostol Ermie, Eusebiu și Haralambie  

  1     V   Odovania praznicului Înălțării Domnului 

               Sf. Iustin Martirul si Filosoful; (Dezlegare la peşte) 

  2    S † Sf.Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sf.Ier. Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului;  

               Sâmbăta morților (Moșii de vară)  

  3    D †  Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) Duminica a 8-a după Paști (a Pogorârii Sfântului Duh)  
 

Biserica Sfânta Parascheva—Rue de la Charité 41 1210 Bruxelles 

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

Cont bancar pentru donatii BE73 9730 6135 5160  

Cel mai mult trebuie să fim preocupați de înmulțirea iubirii : iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Și asta înseamnă de 
fapt, făptuire : ,,Cel ce Mă iubește păzește de fapt poruncile Mele’’, a zis Domnul Hristos. Cine nu păzește poruncile lui Dumnezeu, nu 
iubește pe Domnul Hristos. În aceasta constă ceea ce numim făptuirea, adică lucrarea de a împlini ceva, de a realiza ceva. Creștinul este 
chemat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos să realizeze ceva, să realizeze ceva în el și să realizeze ceva în afară de el. Ce să realizeze în 
el ? Virtuțile, ,,roada Duhului’’. Care-i roada Duhului? ,,Dragostea, pacea, îndelunga răbdare, credința, blândețea, înfrânarea poftelor’’. 
Aceasta este roada Duhului, Duhul Sfant rodește în om credința, rodește în om blândețe. Sunt nouă manifestări ale Duhului Sfânt în 
existența omului, în viața credinciosului. Toate acestea sunt lucruri care se realizează prin lucrarea credinței și prin osteneală, prin ceea ce 
se numește nevoință. Ce înseamnă nevoință? Înseamnă ceva care te angajează cu efort. Faci ceva ce nu-ți este ușor să faci și totuși faci. 
Cu vremea, bineînțeles, nevoința nu mai este nevoință, ci e voință și fiind voință, prin aceasta se realizează omul dupa voia lui Dumnezeu, 
omul Împărăției lui Dumnezeu, făptura cea nouă, omul cel nou, omul zidit după chipul lui Dumnezeu, prin făptuire, prin a face. Aceasta 
înseamnă făptuire: să faci fapte. În Epistola Sfântului Apostol Iacob e scris : ,,Precum trupul fără suflet este mort, tot așa și credința fără 
fapte moartă este'’. Deci, credința trebuie să se manifeste, să se realizeze în existența omului și în afara omului. Fiecare dintre noi trebuie 
să fim interesați pentru binele omului și în afara omului. Fiecare dintre noi trebuie să fim interesați pentru binele omului de lânga noi și să 
avem conștiința că omul de lângă noi este omul pe care Dumnezeu l-a pus lângă noi și pe noi ne-a pus tot Dumnezeu lângă omul de lângă 
noi. Și avem responsabilitate pentru omul de lângă noi, pentru aproapele nostru, vecinul nostru. Să iubești pe omul de lângă tine, pe 
aproapele tău, pe vecinul tău (traduceau cei vechi), ca pe tine însuți. Este o chestiune care îndeamnă la lucrarea făptuitoare, la făptuire, la 
împlinire, la a realiza ceva și pentru tine și pentru omul de lângă tine. De ce și pentru tine ? Că nu se poate să faci ceva pentru altul și să 
nu te realizezi și tu prin ceea ce faci. Ce faci te și face, te realizează . În biserica de la Drăgănescu pe care a pictat-o Părintele Arsenie, la 
judecata de apoi, faptele omului îi spun : ,,Tu ești noi’’. Ce înseamnă asta : ,,Tu ești noi ?’’ Noi te-am realizat pe tine, tu ne-ai realizat pe 
noi și noi te-am realizat pe tine. Deci noi, faptele pe care le-ai făcut tu, ne-am adăugat la ceea ce  ești tu și tu ești noi. Adică, fără noi n-ai fi 
tu cel care ești. Asta se înțelege și la pozitiv și la negativ. La pozitiv în înțelesul că te-ai realizat prin cele bune, ai devenit mai bun și tot mai 
bun, iar în negativ cele rele îl fac pe omul cel rău, care nu poate să iasă din răutate pentru că s-a alcătuit prin răutate. Noi te-am creat, de 
fapt, tu te-ai creat pe noi pentru că ne-ai făcut ca fapte, și noi te-am realizat pe tine, pentru că ceea ce ești tu s-a împlinit prin aceea ca 
existăm noi ca fapte. Asta înseamnă făptuire.  

Uniunea Europeană își pregătește finanțarea politicilor sale până în 2020 la discuțiile pe care miniștrii afacerilor europene le vor avea, marți, 

pe tema bugetului 2014 - 2020.Este o nouă dezbatere dintr-o întreaga serie de discuții între statele membre ale UE pentru convenirea 

bugetului de după 2014 și se speră ca dezbaterile vor fi încheiate până la sfârșitul anului, pe timpul președinției cipriote a Uniunii. Miercuri, 

Comisia Europeană își va prezenta recomandările anuale pentru cele 27 de state membre și pentru zona euro. Recomandările sunt făcute 

pe baza unei analize amănunțite a politicilor din fiecare țară și a situației economice, bugetare și din domeniul ocupării forței de muncă 

pentru fiecare din cele 27 de state membre. Vineri, Comisia Europeană își va prezenta Raportul Anual, referitor la imigrație și azil, în care va 

analiza atitudinea Uniunii Europene față de imigrație și protecția internațională în anul 2011. În Raport vor mai fi prezentate situația migrației 

în UE din punct de vedere statistic și un sondaj de opinie, care va pune în evidență atitudinea cetățenilor europeni în probleme precum 

circulația persoanelor in alte țări decit cea de origine, migrația și securitatea. La începutul săptămânii, luni, președintele Consiliului European, 

Herman Van Rompuy, va vizita Ciprul, țară care va prelua, la 1 iulie, președinția semestrială a Uniunii Europene. La evenimentele ce vor 

avea loc cu acest prilej, la Nicosia, va fi prezent și comisarul pentru educație și cultură, Androulla Vassiliou, reprezentanta Ciprului în 

Comisia Europeană. Androulla Vassiliou va fi prezentă, pe 1 și 2 iunie, la Lisabona, unde vor fi anuntați laureații pe acest an ai Premiului 

Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural - Premiile Europa Nostra. Dintre cei 28 de laureați - între care se numară și Mănăstirea Golia de 

la Iași - vor fi desemnați sașe laureați ai marelui premiu, ca recunoaștere a realizărilor lor excepționale în protejarea patrimoniului. 


