
 

 

Maica Domnului este deja anticipată 
vocaţia Bisericii de a purta în ea pe Hristos 
Cel Unul Sfânt, Unul din Sfânta Treime, şi 
de a-L binevesti lumii. De aceea, 
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este 
Icoana Bisericii (Figura Ecclesiae), iar 
Biserica lui Hristos - Unul Sfânt e una, 
sfântă, sobornicească şi apostolească. 
Hristos, Unul Sfânt (Unus Sanctus), este 
Capul Bisericii Una Sancta. Sfinţenia Lui se 
comunică permanent Bisericii, pentru ca ea 
să fie permanent Trupul tainic şi sfânt al lui 
Hristos. Aşadar, sfinţenia Bisericii este 
sfinţenie primită de la Hristos Unul din 
Preasfânta Treime prin harul dăruit ei de 
Hristos. Dar, după cum Unus Sanctus – 
Iisus Hristos a luat trup omenesc din 
Fecioara Maria prin pogorârea Sfântului 
Duh asupra ei, a unei persoane umane, în 
prezenţa Tatălui, tot aşa Biserica lui Hristos 
– Una Sancta se constituie la Cincizecime 
(Rusalii) prin pogorârea Sfântului Duh trimis 
de Tatăl şi de Fiul asupra mai multor 
persoane umane - Apostolii, în formă de 
limbi de foc (cf. Fapte 2), iar ei, Apostolii, 
botează pe cei ce cred în Iisus Hristos în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh (Matei 28, 19). Prin urmare, harul 
sfinţeniei lui Hristos, Dumnezeu-Omul, este 
dăruit Bisericii, pentru ca oamenii să poată 
realiza comuniunea sfântă de iubire cu 
Preasfânta Treime. De aceea s-a spus că 
'Biserica este pl ină de Sfânta 
Treime' (Origen), iar participarea la viaţa 
Bisericii este comuniune harică de iubire şi 

viaţă cu Sfânta Treime. Aşa se explică de 
ce în Crez, îndată după ce am mărturisit 
credinţa în Preasfânta Treime: în 
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, 
mărturisim şi credinţa în una, sfântă, 
sobornicească şi apostolească Biserică. Iar 
sfinţenia Preasfintei Treimi se comunică 
Bisericii ca fiind: 'Harul Domnului nostru 
Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl 
şi împărtăşirea (comuniunea) Sfântului 
Duh' (II Corinteni 13, 13). Legătura dintre 
Preasfânta Treime şi Biserică - Una Sancta 
se face prin Unul Sfânt – Unul Domn Iisus 
Hristos, prin umanitatea Sa sfântă şi 

îndumnezeită, în care omul creat după 
chipul lui Dumnezeu a ajuns la asemănarea 
deplină cu Dumnezeu, la transparenţa 
totală pentru a manifesta prin el în lumea 
creată slava eternă a lui Dumnezeu - 
Creatorul. Această manifestare deplină a 
sfinţeniei divine prin natura umană se vede 
mai ales în Hristos Cel transfigurat, înviat 
din morţi şi înălţat cu umanitatea Sa la 
ceruri, întru slava şi viaţa eternă a 
Preasfintei Treimi.  

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române  

Biserica Ortodoxă prăznuieşte Duminica 
Tuturor Sfinţilor în prima Duminică după 
Duminica Pogorârii Sfântului Duh. Prin 
aceasta se arată că rostul venirii Sfântului 
Duh în lume este sfinţirea oamenilor. Dacă 
nu serbăm Duminica Tuturor Sfinţilor 
imediat după Duminica Pogorârii Sfântului 
Duh, nu înţelegem deplin nici lucrarea 
Duhului Sfânt în lume şi nici rostul Bisericii 
lui Hristos, şi anume sfinţirea oamenilor. În 
această duminică, a pomenirii tuturor 
sfinţilor, cunoscuţi şi necunoscuţi de 
oameni în timpul istoriei sau încă 
nerecunoscuţi oficial de către Biserică, dar 
cunoscuţi de Dumnezeu, trebuie să 
medităm asupra învăţăturii Bisericii 
referitoare la sfinţenie: Ce este sfinţenia? 
Cine este izvorul sfinţeniei? Care este 
scopul dobândirii sfinţeniei în viaţa 
oamenilor? Înţelegerea ortodoxă asupra 
acestei teme se bazează pe Sfânta 
Scriptură interpretată de Sfinţii Părinţi şi pe 
experienţa mistică (liturgică şi filocalică) a 
Bisericii Ortodoxe.  

Iisus Hristos - Unul Sfânt (Unus 
Sanctus)  este  legătura dintre 
Preasfânta Treime şi Biserica – Una 

Sfântă (Una Sancta) 

Cuvântul sfinţenie şi adjectivul sfânt, 
precum şi verbul a sfinţi sunt limbajul cel 
mai specific şi mai popular al Bisericii 
creştine, în general, şi al Bisericii 
Ortodoxe, în special. Într-un sens general, 
totul este sfânt în Sfânta Biserică, în Una 
Sancta, sau totul trebuie sfinţit: spirit şi 
materie, oameni şi activităţi, timp şi 

veşnicie, casă şi cosmos. Cu toate 
acestea, când întrebăm ce este sfinţenia în 
sine, este greu de găsit o definiţie simplă. 
Sfinţenia este lăudată, cântată, dorită, 
uneori percepută existenţial, prin trăire, dar 
definirea ei conceptuală rămâne totuşi o 
dificultate, pentru că ea poate fi descrisă în 
manifestările ei, în rodirile ei, dar nu poate 
fi definită în esenţa ei. Sfinţenia se 
manifestă în lumea aceasta, în creaţia lui 
Dumnezeu, dar nu este din lumea aceasta; 
sfinţenia este însuşi Dumnezeu prezent în 
lume, dar nu din lume. De aceea tot ce 

apare sfânt sau sfinţenie în lumea aceasta 
îşi are izvorul unic în Dumnezeu, singur 
sfânt în Sine şi prin Sine. Acest adevăr îl 
exprimă Liturghia euharistică ortodoxă în 
momentul pregătirii pentru a primi Sfânta 
Împărtăşanie, prin dialogul dintre preot şi 
credincioşi:  

– 'Sfintele Sfinţilor' (adică Darurile sfinte se 

dau sfinţilor)!  

- ‘Unul Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, 

întru slava lui Dumnezeu-Tatăl '.  

Cu alte cuvinte, numai în Hristos s-a arătat 
plinătatea sfinţeniei absolute a lui Dumnezeu 
comunicată oamenilor: 'deoarece în El 
locuieşte trupeşte toată plinătatea 
dumnezeirii' (Coloseni 2, 9). Dar trebuie 
precizat că prin Hristos se comunică naturii 
sau firii umane nu numai sfinţenia Fiului, ci 
sfinţenia Preasfintei Treimi Celei 
nedespărţite. Îngerul Gavriil descoperă acest 
adevăr Fecioarei Maria când îi spune că Fiul 
pe Care ea Îl va naşte ca om, prin prezenţa 
şi lucrarea Preasfintei Treimi asupra ei, este 
într-un mod unic Sfântul, El fiind Fiul unic şi 
veşnic al lui Dumnezeu: 'Duhul Sfânt Se va 
pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te 
va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va 
naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va 
chema' (Luca 1, 35). Iar când Hristos Se 
botează în Iordan, umanitatea Lui este 

centrul iubirii şi atenţiei Preasfintei Treimi 
(Matei 3, 16-17). Întrucât Preasfânta Treime 

(Panaghia Trias, Sancta Trias) a iniţiat şi 
săvârşit taina înomenirii Fiului lui Dumnezeu 
din Fecioara Maria, aceasta este numită de 
Biserică Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu (Panaghia Theotokos). Sfinţenia 
ei vine din faptul că a purtat în ea şi a arătat 
lumii pe Sfântul, pe Iisus Hristos, prin Care 
se descoperă lumii viaţa, iubirea şi harul 
Preasfintei Treimi. Dumnezeu Cel Sfânt este 
Preasfânta Treime. Sfinţenia Preasfintei 
Treimi este sfinţenie absolută în sine ca 
plinătate şi perfecţiune de viaţă în iubire, în 
comuniunea Persoanelor distincte, eterne, 
infinite şi interioare una alteia. Iubirea ca 
viaţă pentru altul, ca dăruire de Sine totală a 
Persoanelor divine se comunică, dincolo de 
fiinţa Lor inaccesibilă, ca energii necreate 
sau har. Sfinţenia Preasfintei Treimi este 
comunicată Maicii Domnului sub formă de 
plinătate a harului. Astfel, Maica Domnului 
devine Preasfântă (Panaghia) întrucât devine 
cea plină de har (Luca 1, 28). Sfinţenia ei 
este comunicată, împărtăşită. Ea nu are 
sfinţenia în sine, ci participă la sfinţenia lui 
Dumnezeu, sau primeşte sfinţenia de la 
Dumnezeu. Sfinţenia Maicii Domnului vine în 
mod deosebit de la Fiul lui Dumnezeu, Cel 
Unul Sfânt, pe Care ea Îl poartă în sine de la 
zămislirea Lui ca Om în pântecele ei şi Îl 
arată lumii de la naşterea Lui în lume. În 

SFINȚENIA: PREZENȚA LUI DUMNEZEU ÎN CEI CE-L IUBESC PE EL 

Preafericitul Părinte Patriarh 

Daniel la hramul Mănăstirii Antim 

Mănăstirea Tuturor Sfinţilor din 

inima Bucureştilor, cunoscuta 

ctitorie a Sfântului Ierarh Martir 

Antim Ivireanul, îşi va sărbători 

duminică hramul. Sfânta Liturghie 

la această mare sărbătoare va fi 

săvârşită de Preafericitul Părinte 

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române. 

Expoziţia dedicată părintelui 

Teofil a ajuns la Piteşti 

După un periplu prin mai multe 

oraşe din ţară şi străinătate, 

expoziţia 'De dragul părintelui 

Teofil' a poposit şi în urbea 

piteşteană. Până de sărbătoarea 

Naşterea Sfântului Ioan 

Botezătorul, 24 iunie, argeşenii pot 

vedea fotografii vechi cu părintele 

Teofil Părăian, însoţite de câteva 

cuvinte duhovniceşti ale părintelui. 

După cum arată şi titlul expoziţiei, 

mai mulţi piteşteni care l-au 

cunoscut pe părintele Teofil 

Părăian, cunoscut ca duhovnicul 

bucuriei, pentru a păstra vie 

amintirea părintelui au adus şi în 

oraşul lor fotografiile ce-l arată pe 

acesta. 
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
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CUVÂNT CREŞTIN 

AGENDA EUROPEANĂ 

  
 

 
 

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 4—10 IUNIE 2012 

11 L  Sf. Apostol Bartolomeu și Barnaba (Începutul Postului Sinților Apostoli Petru și Pavel) 

12 M  Sf. Cuvios Onufrie cel Mare și Petru Atonitul 

13 M  Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru 

14 J  Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ier. Metodiu, Patriarhul Constantinopolului 

15 V  Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fericiții Ieronim și Augustin 

16 S  Sf. Ier. Tihon, Episcopul Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, Episcopul Apoloniadei (Dezlegare la pește) 

17 D  Sf. Mc. Manuil, Savel și Ismail     

          Duminica a doua după Rusalii (a Sfinților Români) (Dezlegare la pește 

 
 

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  

Sfânta Taină a Spovedaniei 

Spovedania este Taina în care credinciosul își mărturisește păcatele, se mărturisește ca păcătos, se pocăiește de păcate. 
Adică vrea să părăsească păcatul, e împotriva păcatului, împotriva unei vieți pe care n-a trait-o după voia lui Dumnezeu, 
mărturisindu-și toate păcatele, mărturisind pocăința, părerea de rău pentru păcate. Căci Pocăința, la drept vorbind, în 
esența ei, este părăsirea păcatului. Fără părăsirea păcatului nu există pocaință reală. Pocăința reală este, în primul rând, 
părăsirea păcatului, nu mai vreau sa fac păcatele pe care le-am făcut. Poate că mai ajunge omul să faca vreun păcat din 
cele pe care nu le vrea, dar, în general, să fie hotărât pentru înlăturarea păcatului din viața lui. Puterea de a șterge păcatele 
nu o are omul, noi nu putem schimba nimic din trectul nostru. Trecutul e bun trecut, trecutul intră și în noi. Noi zicem că 
trecutul e, într-un fel, în afară de noi. Este și în afară de noi, dar mai mult  e în noi. Noi purtăm trecutul nostru în existența 
noastră. Eu, de exemplu, la vârsta pe care o am, port în sufletul meu, în existența mea, în ființa mea, în toată alcătuirea 
mea, mă port pe mine, cel din copilarie. Cel care eram rău în copilărie sunt însumat în mine, în existența de astăzi. Fiecare  
dintre noi ne însumăm pe noi în fiecare clipă cu toată existența noastră. De aceea, cartea vieții noastre – noi vorbim de o 
carte în care sunt înscrise toate -suntem noi înșine. Noi am cuprins, noi cuprindem în noi tot ceea ce am făcut, tot ceea ce 
am gândit, tot ceea ce am vorbit. Toate acestea intra în alcătuirea noastră, intră în componența noastră. Noi am apărut în 
lumea aceasta din părinții noștri, și așa cum purtăm în noi asemănarea fizică cu părinții noștri, purtăm în noi și caracterele 
și viața părinților noștri și însușirile părinților noștri. 

La începutul săptămânii, miniștrii mediului din Uniunea Europeană vor discuta, la Luxemburg, despre un nou Program de 

Acțiune pentru Mediu și vor defini principalele orientări în politica europeană de mediu până în 2020, în timp ce miniștrii 

agriculturii și pescuitului vor încerca să ajungă la o înțelegere referitoare la reforma Politicii Comune de Pescuit. Parlamentul 

European se va reuni în sesiune plenară, la Strasbourg, unde președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, va 

prezenta, miercuri, un discurs înaintea Consiliului European de vară, de la 28 și 29 iunie, consacrat cu precădere 

problemelor economice. Joi, președintele Jose Manuel Barroso și președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, îl 

vor primi, în întrevederi separate, pe noul președinte al Serbiei, Tomislav Nikolic, aflat la prima sa vizită la Bruxelles după 

câștigarea alegerilor prezidențiale din Serbia și preluarea funcției. La sfârșitul săptămânii, președintele Consiliului European 

și cel al Comisiei Europene vor pleca în Mexic, unde se va desfășura reuniunea la nivel înalt a grupului G20, care va analiza  

starea economiei mondiale. 


