
 

 

teamă de Dumnezeu, El se ascunde, iar 
libertatea sa de-a trăi în comuniune este 
slăbită şi pervertită. Omul se scuză 
acuzând pe altcineva: Adam acuză pe 
Eva, iar Eva pe şarpe... Altfel spus, 
tulburarea comuniunii omului cu 
Dumnezeu afectează grav relaţiile 
umane interpersonale şi relaţia omului 
cu natura sau cu mediul înconjurător. 
Omul păcătos nu se mai împărtăşeşte 
de darurile create de Dumnezeu în stare 
de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, ci el 
le posedă şi se lipeşte de ele atât de 
mult încât devine robul lor. Cu cât omul 
se lipeşte mai mult de lucruri limitate, cu 
atât slăbeşte mai mult în comuniunea sa 
cu Dumnezeu Dăruitorul, Cel nelimitat. 
Dependenţa sa totală de creaturile 
limitate se vede în idolatria de multe 
feluri. Relaţia omului pătimaş cu semenii 
săi şi cu natura nu mai este relaţie de 
comuniune spirituală, ci una posesivă şi 
conflictuală. Centrarea omului în sine 
însuşi şi în lumea materială produce o 
închidere a sa în faţa lucrării Duhului lui 
Dumnezeu ca Duh al comuniunii. 
Patimile egoiste limitează libertatea 
omului păcătos la făpturile limitate de 
care el se leagă ca de o realitate ultimă. 
Comuniunea spirituală a omului cu 
Dumnezeu în Rai îi dădea omului o 
libertate totală, care îi permitea să 
trăiască în lumea creată fără ca 
elementele lumii materiale să-i limiteze 
libertatea. Însă prin ruperea comuniunii 
cu Dumnezeu, starea de libertate a 
omului se denaturează. 'Supus legilor 
biologice şi cosmice, omul este 
condamnat la moarte, la suferinţe fizice, 
patimile se trezesc şi-i întunecă sufletul, 
î i răpesc puterea (de -a iubi 
dezinteresat). Dispariţia iubirii duce la 
înrobire socială. Vederea lui Dumnezeu 
(theoria) este tulburată de orbire 
(spirituală); simplitatea încrezătoare în 
Dumnezeu a dispărut'. Aşadar, libertatea 
omului de-a alege între dar şi Dăruitor a 
fost folosită de om pentru a rupe 
comuniunea cu Dumnezeu, crezând că 
astfel poate fi 'ca Dumnezeu' fără 
Dumnezeu. Însă pentru a-l aduce pe om 
în comuniune deplină cu Dumnezeu, Fiul 
lui Dumnezeu Se face Om, unind în Sine 
pentru eternitate firea divină şi firea 
umană. Astfel, lucrarea lui Iisus Hristos, 
Noul Adam, va fi una salvatoare şi 
eliberatoare, în sensul vindecării şi 
eliberării naturii umane din robia 
păcatului şi a morţii. 

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române   

În Evanghelia acestei Duminici, 
Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că 
trebuie să dăm prioritate sau întâietate 
vieţii spirituale şi libertăţii noastre 
sufleteşti pentru a nu fi înrobiţi de grijile 
pent ru bunuri le mater ia le .Cum 
înţelegem noi această libertate la care 
ne îndeamnă Mântuitorul Iisus Hristos şi 
cum o putem dobândi? Trebuie să o 
înţelegem, ca şi Sfinţii Apostoli, în 
lumina tainei lui Hristos şi a lucrării Sale 
mântuitoare care este lucrare 
eliberatoare de păcat şi de moarte. În 
acest sens, Sfântul Apostol Pavel 
spune: 'Hristos ne-a eliberat pentru ca 
noi să rămânem liberi... Fraţilor, aţi fost 
chemaţi la libertate' (Galateni 5, 1, 13; 
4, 26, 31; I Corinteni 7, 22; II Corinteni 
3, 17); iar Sfântul Apostol Ioan 
completează, zicând: 'Adevărul vă va 
face liberi; ... dacă Fiul vă eliberează, 
veţi fi cu adevărat liberi' (Ioan 8, 32, 36). 
Experienţa libertăţii pe care Hristos o 
dăruieşte omului se realizează în Duhul 
Sfânt trimis în lume de către Fiul 
întrupat şi de către Tatăl Său ceresc (cf. 
Ioan 14, 26; 15, 26). Astfel, Sfântul 
Apostol Pavel precizează că 'unde este 
Duhul Domnului, acolo este libertate' (II 
Corinteni 3, 17). Libertatea este dar al 
lui Dumnezeu care se cultivă prin 
maturizare spirituală permanentă. 
Libertatea pe care o aduce prezenţa 
Duhului Sfânt în om se arată şi prin 
familiaritatea care se stabileşte între om 
şi Dumnezeu, păstrându-se, în acelaşi 
timp, distincţia între creatură şi 
Creatorul său. Creşterea spirituală a 
omului în această familiaritate cu 
Dumnezeu constituie experienţa 
libertăţii fiilor lui Dumnezeu sau a filiaţiei 
adoptive prin harul divin necreat (cf. 
Romani 8, 15).Când omul lucrează în 
comuniune cu Duhul lui Dumnezeu, el 
lucrează în modul cel mai liber, conform 
cu natura sa de fiinţă creată după chipul 
lui Dumnezeu şi de purtător al Duhului 
Lui dat prin însăşi alcătuirea sa dintru 
început (cf. Facere 2, 7) şi prin harul 
Sfântului Botez (cf. Romani 8, 15). În 
acest sens trebuie să înţelegem de ce 
'unde este Duhul Domnului, acolo este 
libertate' (II Corinteni 3, 17).Legătura 
profundă care există între crearea 
omului după chipul lui Dumnezeu şi 
chemarea sa de a ajunge la asemănare 
cu El printr-o înaintare în comuniunea 
liberă cu El în Duhul Sfânt este descrisă 
de Sfântul Maxim Mărturisitorul (†662) 
în aceste cuvinte: 'La început omul a 

fost creat după chipul lui Dumnezeu şi a 
primit, între altele, naşterea din Duhul, 
pentru a obţine, după voinţa sa liberă, a fi 
după asemănare păstrând porunca 
dumnezeiască, pentru ca omul să fie 
făptura lui Dumnezeu prin natură, dar fiu 
al Lui şi dumnezeu după har prin Duhul'. 
Dacă omul creat după chipul lui 
Dumnezeu nu ajunge la asemănarea cu 
Dumnezeu decât într-o comuniune liberă 
cu El, aceasta arată cât de importantă 
este voinţa liberă a omului pentru 
împlinirea acestuia ca fiinţă în comuniune. 
Comuniunea omului cu Dumnezeu înainte 
de căderea sa în păcat era o comuniune 
dată lui încă de la crearea sa; el nu a ales
-o. De la nefiinţă, omul trece la fiinţă 
tocmai în această comuniune. Mai precis, 
omul este modelat de 'mâinile' lui 

Dumnezeu şi este făcut viu datorită 
suflării lui Dumnezeu asupra lui (cf. 
Facere 2, 7). Tot ceea ce-l înconjoară pe 
om în grădina Raiului este darul lui 
Dumnezeu şi nimic din cele existente nu 
este opera mâinilor omului. Totul i-a fost 
dăruit omului care a fost pus stăpân peste 
toate darurile lui Dumnezeu din natură. 
Totuşi, porunca pe care Dumnezeu o 
adresează omului de a nu mânca din 
fructele unui pom şi ispitirea şarpelui 
creează cadrul în care libertatea de a 
alege a omului este examinată, încercată. 
Omul se află în faţa situaţiei de a alege 
liber comuniunea lui cu Dumnezeu sau de
-a o neglija. El trebuia să ia o hotărâre, şi 
anume aceea de a alege între Creator şi 
creatură, între Dăruitor şi darurile Sale. 
Însă alegerea lui Adam se face printr-o 
alipire totală a omului faţă de lumea 
materială, în uitare de Dumnezeu şi în 
neascultare de El, adică într-o ruptură a 
comuniunii cu El. Păcatul omului este o 
schimbare radicală de atitudine spirituală 
sau de relaţie. Armonia omului cu 
Dumnezeu este profund afectată după 
căderea în păcatul neascultării şi al 
lăcomiei; omului îi este ruşine şi îi este 
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Nașterea Sfântului Ioan 

Botezătorul 

 

Pe 24 iunie, Biserica Ortodoxă 

prăznuieşte Naşterea Sfântului 

Ioan Botezătorul. Fiul Elisabetei 

şi al preotului Zaharia este 

cunoscut ca „Înaintemergătorul 

Domnului”, pentru că a vestit 

venirea Mântuitorului. Sfântul 

Ioan Botezătorul este ultimul 

prooroc al Vechiului Testament 

şi, totodată, cel care face 

legătura cu Noul Testament.  

Mai multe lăcaşuri de cult din 

ţară sărbătoresc hramul 

'Naşterea Sfântului Ioan 

Botezătorul'.  

 

DVD cu Viaţa şi minunile 

Sfântului Nectarie 

Televiziunea TRINITAS TV a 

Patriarhiei Române a lansat un 

nou DVD, 'Viaţa şi minunile 

Sfântului Nectarie'. DVD-ul 

cuprinde un film documentar de 

95 de minute despre viaţa 

Sfântului Nectarie, care a fost 

duhovnic, director de seminar, 

stareţ, ierarh, iar după mutarea la 

Domnul şi trecerea în rândul 

sfinţilor, unul dintre cei mai 

cunoscuţi taumaturgi ai 

vremurilor noastre.  

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 

 

Ultima săptămână a lunii iunie este momentul summitului de vară, la care șefii de stat și de guvern din Uniunea 
Europeană vor analiza măsurile prin care poate fi relansată creșterea economică și stimulată crearea de locuri de 
muncă în Europa. În același timp, joi și vineri, liderii europeni vor încerca să salveze zona euro printr-un plan pe 
termen lung, care să ducă la consolidarea uniunii monetare și la o mai mare integrare economică și financiară, ce 
va include și o uniune bancară. Liderii europeni vor avea și o primă discuție pe tema bugetului pentru perioada 
2014 - 2020, aflat în negocieri la nivelul statelor membre, negocieri care se speră ca vor fi încheiate până la 
sfârșitul anului. Reuniunea va fi pregătită, marți, de miniștrii afacerilor europene, care vor discuta bugetul 2014 - 
2020 la Luxemburg. Miniștrii europeni de externe se întâlnesc, luni, la Luxemburg și vor analiza ultimele evoluții din 
Siria și Egipt și vor adopta strategia UE pentru drepturile omului și un plan de acțiune pentru a o pune în aplicare. 
UE se pregătește să numească, în curând, și un reprezentant special pentru drepturile omului. De miercuri până 
duminică, comisarul pentru politică regională, Johannes Hahn va vizita șapte țări din regiunea Dunării, inclusiv 
România, pentru a evalua progresele realizate în regiune după un an de la lansarea Strategiei Dunării de către 
Uniunea Europeană. 

 

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 25 IUNIE—1 IULIE 2012 

25 L  Sf. Mare Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie și Dometie; Sf. Mc. Lidia 

26 M Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, Episcopul Goției 

27 M Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosița 

28 J Aducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Papia 

29 V † Sf. Apostoli Petru și Pavel  (Dezlegare la pește) 

30 S Soborul Sf. 12 Apostoli; † Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț 

1 D † Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc. Doctori fără de arginți Cosma și Damian, din Roma (Duminica a 4-a după 

 Rusalii) 

 

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  

La Spovedanie facem cam greu abstracție de noi, cei de demult, pentru că nu putem să ne desprindem noi de noi înșine. 

Nu ne putem smulge din noi. Când ne ducem undeva, oamenii cred că dacă-și schimbă locul (și mulți dintre călugari zic că 

dacă se duc la altă mănăstire), își rezolvă cumva lucrurile. Nu-i adevărat! Până nu te rezolvi pe tine însuți, ca să poți fi bine 

oriunde, nu ești rezolvat. Ești, eventual, în situația de a nu-ți mai putea da seama de anumite porniri ale tale, pentru că nu 

te mai zădără nimeni în altă parte. Se zice că un călugăr era într-o mănăstire și era tot nemulțumit. Se gândea să plece 

undeva. S-a apucat el să-și facă bagajele și a văzut că-și mai face unul bagajele pe lânga el, și îl întreabă: "Tu cine ești?", 

iar acela îi răspunde: "Eu sunt vrăjmașul, și mă duc înaintea ta acolo, dincolo, unde vrei să te muți și te aștept acolo". Așa 

că e o prezentare plastică a unei realități: nu te poți desprinde de tine însuți! Totdeauna, unde te duci ești acela de unde ai 

plecat! Or, la Spovedanie se încearcă desprinderea aceasta de un trecut negativ, dacă bineînțeles ești pornit pentru treaba 

aceasta. Dacă nu ești pornit, te spovedești și tot nespovedit ești până la urmă. Ceea ce este greu din partea noastră, a 

duhovnicilor, și este greu și pentru credincioși, este faptul că noi nu le putem da și puterea să se desprindă de răutățile lor. 

Noi le dăm metode, le spunem ce au de făcut, cum să ocolească pricinile păcatelor, dar oamenii tot la puterile lor rămân. E 

nevoie a se angaja hotărâți într-o viață în care să nu-i mai clintească nimeni din bine.   

 

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

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

Membrii comitetului parohial vă stau la dispoziție pentru toate informațiile necesare.  

Vă mulțumim! 


