
 

 

de păcate, să se întoarcă la Dumnezeu, să 
pună început bun vieţii lor. De aceea, viaţa 
creştinului este o permanentă luptă 
duhovnicească, o lepădare de satana şi o 
unire cu Hristos, după cum se spune în 
s lu jba Ta ine i  S fântu lu i  Bo tez .  
Vedem în Sfintele Evanghelii că Mântuitorul 
Iisus Hristos nu vindecă doar pe unii 
oameni care sufereau de boli ale trupului 
sau pe alţii care erau posedaţi de duhuri 
necurate, ci, prin prezenţa Sa iubitoare şi 
prin cuvântul Său mântuitor, vindecă şi 
patimile păcătoase ale unor oameni, ca 
lucrare a duhurilor rele în sufletele lor. 
Astfel, Hristos-Domnul vindecă sufletul cel 
iubitor de argint al vameşului Zaheu: 'Astăzi 
s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că 
şi el este fiul lui Avraam. Fiindcă Fiul 
Omului a venit să caute şi să mântuiască 
pe cel pierdut' (Luca 19, 9). În casa 
fariseului Simon, Hristos vindecă pe femeia 
păcătoasă, care a spălat cu lacrimi 
picioarele Lui şi le-a şters cu părul capului 
ei, zicându-i: 'Iertate îţi sunt păcatele… 
Credinţa ta te-a mântuit; mergi în 
pace' (Luca 7, 48 şi 50). Iar odată cu 
iertarea femeii, Mântuitorul vindecă şi 
sufletul lui Simon fariseul, care judeca în 
sinea lui pe Iisus şi osândea pe femeia 
păcătoasă. De asemenea, vindecă de 
patima ei păcătoasă pe femeia prinsă în 
adulter, pe care fariseii voiau să o ucidă cu 
pietre. Iisus i se adresează prin cuvintele: 
'Mergi ,  de acum să nu mai 
păcătuieşti' (Ioan 8, 11).  Din aceste câteva 
exemple putem înţelege că, pentru 
ridicarea din robia patimilor, omul căzut are 
nevoie de harul iubirii milostive a lui Hristos, 
Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre. 
Aşadar, omul singur nu poate lupta 
împotriva patimilor şi a duhurilor necurate 
care îl chinuiesc din invidie şi din ură faţă 
de el, ci este nevoie ca omul să fie în stare 
de comuniune vie cu Dumnezeu prin 
rugăciune şi prin post. De ce? Pentru că 
demonii nu se tem nici de cuvinte 
frumoase, nici de cuvinte aspre sau 
autoritare, ci se tem de smerenie, deoarece 
ei sunt mândri, dar mai ales se tem de 

prezenţa Duhului Sfânt în om, întrucât 
numai Duhul Cel Sfânt şi Bun poate alunga 
duhurile necurate şi rele din oameni.  
Numai prin rugăciune şi post pot fi 
alungaţi demonii, pentru că ei se tem 
numai de prezenţa lui Dumnezeu în om. 
Adică, numai de harul Sfântului Duh 
prezent în om se tem demonii înşelători 

şi chinuitori de oameni. 

 

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române (Fragment din predica la 

Duminica a V-a după Rusali i)  

Evanghelia Duminicii a V-a după Rusalii 
ne spune în puţine cuvinte modul în care 
Mântuitorul Iisus Hristos îşi arată iubirea 
Sa milostivă faţă de oamenii care sunt 
chinuiţi de demoni. În Evanghelia de astăzi 
se arată că omul stăpânit de duhurile rele 
se înstrăinează de Dumnezeu, de semeni 
şi de el însuşi. Locuirea în morminte era 
simbolul faptului că aceşti oameni îndrăciţi 
se aflau într-un fel de moarte spirituală. Au 
căzut din starea de comuniune cu 
Dumnezeu şi cu semenii, s-au însingurat şi 
s-au înstrăinat. Însingurarea şi înstrăinarea 
exprimă o existenţă chinuită, o existenţă 
diminuată, o existenţă la limita vieţii 
umane. Omul posedat de demoni nu mai 
este o persoană liberă. Facultăţile sale 
mintale şi simţirile sale sufleteşti sunt 
folosite de demon. Nu mai sunt folosite de 
omul propriu-zis. Omul posedat este 
înstrăinat de el însuşi. Nu mai este el 
subiectul acţiunilor sale, nu mai este el 
însuşi subiectul gândirii sale, al vorbirii 
sale şi al mişcării trupului său. Însă, într-un 
sens mai larg, oamenii chinuiţi de demoni 
nu sunt numai cei posedaţi de aceştia 
asemenea demonizaţilor din Evanghelie, ci 
şi oamenii stăpâniţi de păcate şi patimi 
egoiste ca înstrăinare de Dumnezeu şi de 
semeni. Adică oamenii care ascultă mai 
mult de 'sfatul diavolului' şi de slujitorii lui, 
se despart de Dumnezeu Cel milostiv, 
deoarece folosesc în mod rău, egoist, 
libertatea lor, trăind în păcate şi mai ales în 
indiferenţă faţă de suferinţa celor din jurul 
lor şi faţă de milostivirea lui Dumnezeu, 
care trebuie arătată oamenilor prin 
lucrarea noastră milostivă, prin faptele 
milosteniei, ale bunătăţii. Deci, omul se 
apropie de existenţa demonică sau 
diavolească prin lipsa de iubire faţă de 
oameni şi, asemenea celor doi demonizaţi 
din Evanghelia de astăzi, devin 
înfricoşători pentru semeni prin răutatea pe 
care o manifestă în relaţiile lor cu aceştia. 

Lupta cu duhurile rele începe odată cu 

Sfântul Botez 

Înţelegem, aşadar, că viaţa creştină 
înseamnă şi o luptă cu duhurile rele. Încă 

de la Botez, avem un program 
duhovnicesc, acela al lepădării de satana 
şi de toţi slujitorii lui şi al unirii cu Hristos. 
Acest program arată că în viaţa creştină 
există o luptă între Duhul lui Hristos, primit 
la Botez, şi duhurile rele care-l ispitesc pe 
om şi-l îndeamnă să săvârşească răul. În 
Biserica noastră, prima dintre rugăciunile 
începătoare este rugăciunea 'Împărate 
ceresc' adresată Duhului Sfânt. Cerem ca 
Duhul lui Dumnezeu să locuiască în noi şi 
să ne dăruiască putere ca să luptăm 

împotriva duhurilor celor rele nevăzute, care 
invidiază pe omul smerit şi iubitor de 
Dumnezeu şi caută să-l împiedice în urcuşul 
său spiritual spre sfinţenie, astfel încât 'lupta 
noastră nu este împotriva trupului şi a 
sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva 
stăpâniilor, împotriva stăpânitori lor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor 
răutăţii, care sunt în văzduhuri' (Efeseni 6, 
12). Păcatul şi consecinţa sa, moartea (cf. 
Romani 6, 23), sunt realităţile cele mai 
contrare firii omeneşti, care este creată după 
chipul lui Dumnezeu Cel sfânt şi veşnic viu. 
Sfânta Scriptură consideră păcatul ca fiind o 
perturbare sau o dezordine a creaţiei şi un 
obstacol permanent în participarea omului la 
viaţa şi fericirea veşnică a lui Dumnezeu. 
Păcatul primilor oameni s-a manifestat ca 
neascultare faţă de Dumnezeu şi rupere a 
comuniunii de iubire faţă de El. Îndemnul la 
păcat însă a venit din partea 'şarpelui', prin 
care a lucrat diavolul (Înţelepciunea lui 
Solomon 2, 24; Ioan 8, 44; I Ioan 3, 8; 
Apocalipsa 12, 9).  

Demonii caută să-i piardă pe oameni, adică 
să-i despartă de Dumnezeu prin tot felul de 
păcate săvârşite cu gândul, cu vorba, cu 
fapta. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că 
'diavolul face toate eforturile sale pentru a ne 
ispiti, el ne încearcă de aproape şi ne întinde 
din toate părţile piedici şi curse pentru ca să 
ne piardă. Trebuie deci să priveghem şi să-i 
închidem porţile; dacă el află cea mai mică 

intrare, imediat o face şi mai mare, şi, puţin 
câte puţin, el va face să treacă toate forţele 
lui. Dacă avem ceva virtute pentru mântuire, 
să nu-l lăsăm să se apropie nici în cele mai 
mici lucruri, pentru a ne scăpa şi în cele mai 
mari. Va fi în sfârşit de-o extremă nebunie, 
ştiind cât este el de veghetor şi atent pentru 
a pierde sufletul nostru, de a nu fi la fel de 
veghetori şi a pune o grijă egală pentru 
mântuirea noastră' (Comentar la Evanghelia 
de la Ioan, omilia XXIII, 1). Dacă demonii 
caută să-i piardă pe oameni prin păcate, 
îngerii lui Dumnezeu, mai ales îngerul de la 
botez, îndeamnă pe oameni să le pară rău 

ELIBERAREA OMULUI DE DUHURILE RELE 

Monedă din argint dedicată 

aniversării a 100 de ani de la 

naşterea lui Nicolae Steinhardt  

Banca Naţională a României va 

pune în circulaţie, în scop 

numismatic, începând cu data de 9 

iulie 2012, o monedă din argint 

dedicată aniversării a 100 de ani de 

la naşterea lui Nicolae Steinhardt. 

Aversul redă o compoziţie 

reprezentând mănăstirea Sfânta 

Ana - Rohia, valoarea nominală „10 

LEI“, stema României, inscripţia 

„ROMANIA“, anul de emisiune 

„2012“ şi textul în arc de cerc 

„Manastirea Sfanta Ana - Rohia“. 

Reversul prezintă portretul lui 

Nicolae Steinhardt, suprapus peste 

imaginea unei biblioteci, textul în 

arc de cerc „Monahul de la Rohia“, 

anii între care a trăit „1912“, „1989“ 

şi inscripţia „NICOLAE 

STEINHARDT“. 

Apariţie editorială la Editura 

Basilica a Patriarhiei Române  

La Editura BASILICA a Patriarhiei 

Române a apărut, cu 

binecuvântarea Preafericitului 

Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române, lucrarea 

“Pastorația persoanelor 

dependente de alcool,” avându-i ca 

autori pe Pr. Iulian Negru, Floyd 

Frantz și Nicoleta Amariei, 

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 ţ e l e p c i u n e a  P ă r i n t e l u i  T e o f i l  P ă r ă i a n  

 

CUVÂNT CREŞTIN 
 

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 9—15 IULIE 2012 

  9 L  Sf. Mc. Pangratie și Chiril; Sf. Mc. Andrei și Prov 

10 M   Sf. 45 de mucenici din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor și Siluan 

11 M Sf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Olga, Împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra 

12 J † Cinstirea Sfintei Icoane Prodromița de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Sf. Veronica 

13 V Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara 

14 S Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iradie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul 

15 D Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Ier. Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei (Duminica a VI-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  

... Sfânta Împărtășanie e o hrană, e o putere susținătoare pentru suflet. Dacă se face în condițiile de simțire, în condițiile unei vieți care îi 

recomandă pe credincioși, e de mare însemnătate. În rugăciunile de mulțumire pentru Sfânta Împărtășanie (în prima rugăciune) sunt 10 calități, 

10 lucrări ale Sfintei Împărtășanii: "Dă să-mi fie și mie aceasta spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre iertarea păcatelor, spre adăugirea 

dumnezeiescului har, spre luminarea ochilor inimii mele, spre împăcarea sufleteștilor mele puteri, spre credință neînfruntată, spre dragoste 

nefățarnică, spre împlinirea înțelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre plinirea Împărăției Tale, iar nu spre judecată sau spre osândă". Deci, 

iată, atâtea lucruri pe care le primește omul împărtășindu-se și pe care le poate primi, dacă Sfânta Împărtășanie se face în vederea 

îmbunătățirii sufletești, și după o spovedanie sinceră, și după ce a primit omul dezlegare ca să se împărtășească cu dumnezeieștile Taine, cu 

ce se împărtășesc. Am participat cândva la o întrunire a reprezentanților Oastei Domnului din diferite părți ale țării, la Arad. Acolo, un 

subinginer a fost acuzat că a făcut analiza Sfintei Împărtășanii să vadă dacă e Trupul și Sângele Mântuitorului. Sigur ca omu l, săracul- îmi 

aduc aminte de el cu așa duioșie- s-a apărat, a spus că nu-i adevărat și a plâns omul de necăjit ce a fost, că i se pun astfel de lucruri în sarcina 

lui. Însă pe mine m-a folosit tare mult lucrul acesta. Nu în înțelesul că s-a întâmplat așa ceva, ci în înțelesul că atunci mi-am dat eu seama cel 

mai bine și pentru prima dată că, totuși, există un buletin de analiză al Sfintelor Taine, al Împărtășaniei. Un buletin real de analiză, dar altfel de 

analiză: o analiză în credință, o analiză în concepția noastră ortodoxă. Anume, la Sfânta Liturghie, după ce se împărtășesc credincioșii, la 

scurtă vreme se zice: "Drepți primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile, de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui 

Hristos Taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului". Aici e buletinul de analiză, până la urmă. Cum sunt Sfintele Taine? Dumnezeiești. Cum 

sunt? Sfinte. Cum? Preacurate. Cum sunt? Înfricoșătoare. Acesta este buletinul de analiză al Sfintelor Taine pentru noi credincioșii. Noi trebuie 

să ne gândim că astfel de lucruri primim și, de aceea, să ne pregătim ca să primim, și să primim cu toată bucuria și cu tot folosul și cu toată 

nădejdea folosului și să n-avem ezitări când putem să ne împărtășim, când duhovnicul ne dă voie să ne împărtășim, să nu avem nici un fel de 

ezitare! Să știm că i le dă Dumnezeu!  

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! 

AGENDA EUROPEANĂ 

Începutul săptămânii este marcat, la Bruxelles, de reuniunea miniștrilor de finanțe ai zonei euro, care vor căuta să se pună de acord asupra 
planului de salvare a băncilor spaniole și vor discuta și despre ajutorul cerut de Cipru pentru băncile sale și despre situaț ia economică din    
Grecia, dupa instalarea noului guvern la Atena. Tot luni, președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, va avea un schimb de vederi cu 
deputații din Comisia pentru Afaceri Economice a Parlamentului European. Discuțiile se vor concentra asupra viitorului zonei euro, asupra    
recapitalizării băncilor și asupra situației datoriilor publice în țările zonei euro. Comisiile Parlamentului European pentru Libertăți Civile și pentru 
Drepturile Femeilor vor vota, marți, o propunere legislativă prin care să fie asigurate drepturile de bază și o minimă protecție, pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene, pentru toate persoanele ce sunt victime ale unor infracțiuni. Joi, liderii principalelor instituții ale Uniunii Europene - Consiliul 
European, Comisia Europeană și Parlamentul European - vor prezida o conferință pe tema solidarității între generații și a provocărilor demo-
grafice în Europa momentului. La dialogul cu liderii instituțiilor europene au fost invitați 20 de înalți reprezentanți ai religiilor creștină, musulmană 
și mozaică, precum și ai comunităților hindusă și baha'i. Această reuniune a liderilor Uniunii cu liderii comunităților relig ioase, pe tema marilor 
provocări demografice, are loc în contextul în care anul 2012 a fost declarat, în Uniunea Europeană, "Anul îmbătrânirii active și al solidarității 
între generații". 


