
 

 

poruncă: 'Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, 
binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, 
faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-
vă pentru cei ce vă vatămă şi vă 
prigonesc' (Matei 5, 44). 

Milostivirea omului faţă de 
aproapele îl face asemenea cu 

Dumnezeu 

Din Evanghelia de astăzi învăţăm că 
fiecare om care se apropie de Iisus 
Hristos, în stare de credinţă, smerenie 
şi rugăciune, va fi ascultat de El, mai 
ales când acesta se roagă pentru cei 
care nu se mai pot ruga pentru ei 
înşişi. Un astfel de om milostiv şi 
rugător va simţi bucuria pe care a 
primit-o în suflet sutaşul credincios şi 
smerit atunci când Mântuitorul Iisus 
Hristos i-a zis: 'Du-te, fie ţie după cum 
ai crezut!' (Matei 8, 13). 

Referitor la rugăciunile unora pentru 
alţii, părintele Dumitru Stăniloae 
spune: 'În rugăciunile ce le facem unii 
pentru alţii nu ne unim numai cu 
Dumnezeu, ci şi unii cu alţii în 
Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu 
circulă atunci în noi. Aşa circulă 
puterea lui Dumnezeu în noi toţi care 
ne rugăm împreună şi unii pentru alţii 
în vremea Sfintei Liturghii. Şi prin 
însuşi acest fapt rugăciunea este o 
valoare şi o mângâiere prin ea însăşi. 
E o bucurie şi e o mângâiere să 
putem zice unii către alţii ceea ce a 
spus Sfântul Apostol Pavel: 'Sunteţi în 
inimile noastre, ca împreună să murim 
şi împreună să trăim' (II Corinteni 7, 
3). Propriu-zis, cei ce au pe alţii în 
inima lor şi prin aceasta Îl au pe 
Dumnezeu Însuşi nu mai mor sau, 
chiar dacă mor, ei sunt vii în vecii 
vecilor. Şi aceasta este Biserica, ca 
unitate în Dumnezeu: prezenţa unora 
în inimile celorlalţi. Această unitate e 
înfăptuită şi trăită mai ales în 
rugăciunile unora pentru alţii'. 2 

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române (Fragment din predica la 
Duminica a IV-a după Rusali i)  
 
Note 1,2 Pr. prof. Dumitru Stăniloae, 
'Cuvânt la Duminica a IV-a după Rusalii', în 
Glasul Bisericii, nr. 5-6, 1972, pp. 507-509 

Evanghelia Duminicii a IV-a după 
Rusalii ne arată în mod deosebit 
importanţa rugăciunii pentru alţii, 
mai ales când oamenii sunt atât de 
bolnavi, încât nici nu mai pot să se 
deplaseze şi nici nu mai pot exprima 
suferinţa lor grea şi copleşitoare.  
Prin credinţă, omul Îl recunoaşte pe 
Iisus Hristos ca fiind Fiul veşnic al lui 
Dumnezeu şi Dumnezeu adevărat, 
Care S-a pogorât din ceruri, S-a 
întrupat de la Duhul Sânt şi din 
Fecioara Maria şi S-a făcut om din 
iubire pentru oameni şi mântuirea lor. 
Rugăciunea însoţeşte credinţa şi prin 
ea omul cere ajutorul lui Dumnezeu, 
ca să primească de la El eliberarea 
de patimi, curăţirea de păcate, 
vindecarea de boli şi izbăvirea din 
necazuri. Prin rugăciune omul îşi 
deschide sufletul şi întreaga fiinţă 
lucrării harului lui Dumnezeu până la 
unirea desăvârşită cu El; se aşază în 
faţa lui Dumnezeu şi vorbeşte cu El, 
adică intră în legătură personală cu 
Dumnezeu, aflat în el prin harul Său. 
'În rugăciune se înfăptuieşte legătura 
omului credincios cu Dumnezeu. 
Pentru omul care se află în stare de 
rugăciune, Dumnezeu nu mai e doar 
o temă de gândire, ci o realitate 
prezentă în faţa lui. Creştinul în 
momentele de rugăciune nu e singur, 
chiar dacă nu e cu nimeni dintre 
oameni în legătură, ci vorbeşte cu 
Dumnezeu, mai bine zis, e în dialog 
cu Dumnezeu, căci nu numai el 
vorbeşte către Dumnezeu, ci şi 
Dumnezeu vorbeşte către el, 
răspunzând cu făgăduinţele, cu 
asigurările şi cu mângâierile Lui la 
cererile celui ce se roagă, la grijile şi 
l a  d u r e r i l e  a c e s t u i a . ’  1 
În Sfânta Scriptură, atât în Vechiul 
Testament, cât şi în Noul Testament, 
avem multe exemple de rugăciuni 
pentru alţii sau rugăciuni de mijlocire. 
Proorocul Ieremia exprimă acest 
îndemn astfel: 'Urmăriţi binele cetăţii, 
în care v-am dus în robie, şi rugaţi-
vă Domnului pentru ea, pentru că 
fericirea voastră atârnă de fericirea 
ei!' (Ieremia 29, 7), iar Proorocul 
Samuel spune: 'Nu-mi voi îngădui să 
fac înaintea Domnului păcatul de a 
înceta să mă rog pentru voi' (I Regi 

12, 23). Mântuitorul Iisus Hristos îi 
spune Sfântului Apostol Petru: 
'Simone, Simone, iată satana v-a cerut 
să vă cearnă ca pe grâu; iar Eu M-am 
rugat pentru tine, să nu piară credinţa 
ta. Şi tu, oarecând întorcându-te, 
întăreşte pe fraţii tăi' (Luca 22, 31-32). 
Sfântul Apostol Pavel scrie romanilor: 
'Neîncetat fac pomenire despre 
voi' (Romani 1, 9); şi pe coloseni îi 
încredinţează: '…nu încetăm să ne 
rugăm pentru voi…' (Coloseni 1, 9), 
sau: 'Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în 
ea cu mulţumiri. Rugaţi-vă totodată şi 
pentru noi…' (Coloseni 4, 2-4); iar pe 
tesaloniceni îi îndeamnă: 'Fraţilor, 
rugaţi-vă pentru noi' (1 Tesaloniceni 5, 
25). Apostolul Iacob scrie: 'Şi vă rugaţi 
unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, 
că mult poate rugăciunea stăruitoare a 
dreptului' (Iacob 5, 16).  

Mântuitorul Iisus Hristos învaţă că 
ucenicii Lui, adică cei care-L vor urma, 
sunt recunoscuţi după împlinirea 
poruncii iubirii aproapelui: 'Să vă iubiţi 
unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe 
voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe 
altul' (Ioan 13, 34). Iar dragostea 
desăvârşită se arată în rugăciunea pe 
care unii o fac pentru ceilalţi sau 
referindu-se la ceilalţi. Vedem acest 
adevăr şi în rugăciunea Tatăl nostru 
când spunem 'şi ne iartă nouă greşelile 
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor 
noştri', adică ne raportăm şi la ceilalţi. 
Exemplu desăvârşit de rugăciune 
pen t ru  a l ţ i i  es t e  rugăc iunea 
Mântuitorului Iisus Hristos pe Cruce 
când cere Tatălui Ceresc să ierte 
păcatul celor care-L răstigneau: 
'Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce 
fac' (Luca 23, 34). Prin aceasta, 
Domnul Hristos împlineşte propria Sa 

RUGĂCIUNEA PENTRU ALȚII—IZVOR DE IUBIRE MILOSTIVĂ 

Ziua ocrotitorilor celor privaţi 

de libertate  

29 iunie, pomenirea Sfinţilor 

Apostoli Petru şi Pavel, este în 

România şi Ziua penitenciare-

lor. Cei doi Sfinţi Apostoli, 

întemniţaţi de mai multe ori 

pentru curajul de a-L fi mărtur-

isit pe Mântuitorul Iisus Hristos, 

au fost aleşi ocrotitori ai celor 

privaţi de libertate încă din anul 

1993, printr-un protocol 

încheiat între Patriarhia 

Română şi Ministerul de In-

terne  
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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 
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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 
 

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 2—8 IULIE 2012 

2 L †  Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; † Sf. Voievod Ștefan cel Mare 

3 M  Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, Patriarhul Constantinopolului 

4 M Sf. Ier. Andrei, Arhiepiscopul Cretei; Sf. Cuv. Marta 

5 J †  Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Lampadie 

6 V Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Arhip și Filimon 

7 S Sf. Mare Mc. Chiriachi ;Sf. Cuv. Toma din Maleon și Acachie  

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  

În 1942, la 30 august, eram la mănăstire la Sâmbăta, am fost pentru prima dată atunci acolo, și a vorbit Părintele Arsenie.      

Mi-aduc aminte de predica pe care a ținut-o, era vorba despre haina de nuntă, și cu prilejul acesta, într-o legătură oarecare, a 

adus în atenție cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola întâi către Corinteni, capitolul 11, de la sfârșitul capitolului, unde 

se spune așa: "Deci, să se cerceteze omul pe sine și numai așa să mănânce din această pâine și să bea din acest pahar. Că 

cine mănâncă și bea cu nevrednicie, mănâncă și bea sieși osânda. Pentru aceasta sunt între voi mulți slabi și bolnavi și bună  

parte mor".  Așa era textul pe care l-a citit Părintele Arsenie și care mi s-a împlântat în minte de atunci. M-am gândit de multe 

ori la aceasta că Sfantul Apostol Pavel îi previne, îi avertizează pe credincioși că Împărtășirea cu Trupul și Sângele 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos trebuie să fie făcută în condiții speciale. Nu în orice condiții mă împărtășesc că doar eu sunt la 

Liturghie și că mi s-a dat aceasta "spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Duhu l 

Sfânt, spre trezirea sufletului, spre plinirea Împărăției Cerurilor, spre îndrăznirea către Dumnezeu". Uită oamenii că mai e acolo 

și cuvântul: "iar nu spre judecată sau spre osândă". Noi nu vrem să îi înfricoșăm pe oameni și să îi punem în situația să nu se 

împărtășească pentru nevredniciile lor. Vrem să îi ajutăm și când îi lăsăm să se împărtășească și vrem să-i ajutăm și când îi 

oprim de la Sfânta Împărtășanie. Dar credincioșii trebuie să se gândească și ei și să ducă o viață care să îi recomande.  

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! 

Președinția semestrială a Uniunii Europene este preluată, de la 1 iulie, de Cipru, care își propune să lucreze în următoarele  

șase luni de zile pentru o Europă mai bună și mai receptivă la probleme sociale ale cetățenilor săi, o Europă mai prietenoasă și 

mai înclinată spre valorile general umane. Marea provocare pentru Republica Cipru, aflată la presedinția Uniunii pentru prima 

dată de la aderarea sa, în 2004, este încheierea negocierilor pentru bugetul european 2014 - 2020 până la sfârșitul mandatului 

său, în luna decembrie. Prioritățile președinției cipriote vor fi prezentate, luni, la Bruxelles și tot luni, președintele cipriot, Deme-

tris Christofias și presedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy vor inaugura, la BOZAR, o expoziție, care prezintă 

istoria insulei Cipru prin intermediul unor manuscrise medievale rare, picturi, hărți, gravuri și peste 50 de icoane, aduse d in 

Cipru pentru prima dată cu aceasta ocazie. Joi și vineri, membrii Comisiei Europene se vor afla la Nicosia, în Cipru, pentru o 

întâlnire cu guvernul cipriot, reuniune tradițională la începutul mandatului fiecărei țări in fruntea Uniunii. Marți, pe 3 iu lie, 

președinții Consiliului și Comisiei Europene vor prezenta, în sesiunea plenară a Parlamentului European, la Strasbourg, rezul-

tatele Consiliului European din 28 - 29 iunie. Este vorba, în principal, despre un pachet de măsuri - de 120 de miliarde de euro 

- pentru stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă în Uniunea Europeană și despre decizia ca, până la 

sfârșitul anului, să fie pus la punct un mecanism prin care Fondul de ajutorare al zonei euro va putea împrumuta direct bănci le 

cu probleme și nu guvernele statelor membre ale zonei euro, cum era cazul până acum. Data de 1 iulie este momentul intrării 

în vigoare, pe teritoriul Uniunii Europene, a noilor tarife, reduse, pentru convorbirile efectuate de pe telefonul mobil, în         

strainatate.  


