
 

 

într-un cer nou şi un pământ nou, în 
care nu va mai fi lacrimă şi moarte (cf. 
Apocalipsa 21, 1, 4).  

Biserica este mediul vindecării 
omului de păcat, boală şi moarte 
 
Puterea vindecătoare de păcat şi de 
boală a fost dăruită de Iisus Hristos 
ucenicilor Săi, adică Bisericii Sale. 
Astfel, harul vindecător al lui Hristos 
este lucrător prin preoţii Bisericii şi 
prin puterea rugăciunii Bisericii întregi 
(cf. Iacov 5, 14-16), după cum se 
vede mai ales în Taina Pocăinţei şi 

Taina Sfântului Maslu. Înţelegem, 
aşadar, că Biserica este, în 
primul rând, un spital pentru 
vindecarea de păcate. Pentru unii 
părinţi din pustie conta mai puţin 
dacă trupul era sănătos sau nu. 
Patericul ne spune că unii chiar 
se întristau dacă treceau un an 
sau doi şi nu se mai 
îmbolnăveau! Ei foloseau 
prezenţa bolii ca pe o aducere 
aminte de moarte, ca o 
conştientizare a faptului că nu 
trebuie să ne încredem prea mult 
în sănătatea noastră trupească, 
în propriile forţe fizice. În schimb, 
ei se preocupau foarte mult de 
sănătatea sufletului sau de 

legătura lui permanentă cu 
Dumnezeu, adică de forţa spirituală 
de-a iubi constant şi dezinteresat pe 
Dumnezeu şi pe semeni. Taina 
mântuirii omului în Hristos, ca taină a 
pocăinţei şi a iertării păcatelor, a fost 
pe deplin descoperită de Hristos 
ucenicilor Săi şi Bisericii Sale după 
Învierea Sa din morţi.  
 
Puterea de a ierta păcatele aparţine 
numai lui Dumnezeu, dar în iubirea 
Sa milostivă, nesfârşită şi negrăită 
pentru oameni, Hristos dăruieşte 
Bisericii Sale această putere sfântă 

şi mântuitoare.  

† Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române (Fragment din 
predica la Duminica a VI-a după 
Rusalii)  

Evanghelia Duminicii a VI-a după 
Rusalii ne arată legătura care există 
între iertarea păcatelor şi vindecarea 
de boli, prin faptul că Mântuitorul 
Iisus Hristos vindecă mai întâi sufletul 
şi apoi trupul. Sufletul omului se 
îmbolnăveşte prin păcate, deoarece 
rupe comuniunea cu Dumnezeu şi nu 
mai iubeşte cu adevărat pe 
Dumnezeu şi pe semeni. 
 
Starea de iubire faţă de Dumnezeu şi 
faţă de semeni este singura stare 
sănătoasă a sufletului. Vindecarea de 
păcate înseamnă refacerea legăturii 
omului cu Dumnezeu prin credinţă, 
smerenie, fapte bune şi 
rugăciune multă, urmate de 
împărtăşirea cu Sfintele Taine.   

Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, este numit în 
rugăciunile Bisericii, inspirate din 
Sfânta Scriptură, Doctorul 
sufletelor şi al trupurilor, iar 
această exprimare arată lucrarea 
vindecătoare a Mântuitorului în 
timpul vieţuirii Sale printre 
oameni, dar şi puterea Lui 
vindecătoare de-a lungul 
veacurilor prin Biserică. 
Boala, în Sfânta Scriptură, este 
înţeleasă, în primul rând, ca o 
alterare a sănătăţii, iar din acest 
punct de vedere, ea poate cuprinde 
infirmităţi ale sufletului şi ale trupului. 
În Vechiul Testament, în general în 
Psalmi, avem cereri şi strigăte de 
vindecare. Psalmistul cere ca 
Dumnezeu să-l vindece de neputinţe. 
Altădată el constată cum viaţa i se 
apropie de bătrâneţe şi de moarte, 
sau vede cum trece viaţa omului ca 
'floarea câmpului'. De aici 
constatarea nevoii existenţiale de 
vindecare nu numai de boală, ci şi de 
moarte. Deja în Vechiul Testament, 
în capitolul 53 din cartea proorocului 
Isaia, Hristos-Mesia este prezentat 
ca fiind Cel care ia asupra Sa 
neputinţele, bolile şi suferinţele 
noastre (cf. Isaia 53, 4).  

În rănile Sale se găseşte vindecarea 
noastră, adică El nu este doar Cel ce 

vindecă, ci şi Cel ce suferă când 
vindecă. El Se identifică cu natura 
umană slăbită prin păcat, deşi El nu are 
păcat. El nu vindecă firea umană din 
exterior, ci din interiorul ei.  

În Noul Testament bolnavii cer 
vindecare de la Hristos, iar ucenicii Lui 
vindecă prin puterea dată lor de 
Dumnezeu. Sfintele Evanghelii ne arată 
cât de importantă este activitatea de 
vindecare a Mântuitorului: 'Iisus 
străbătea toate cetăţile şi satele […] 
vindecând toată boala şi toată 
neputinţa în popor' (Matei 9, 35).  

Întotdeauna în jurul lui Iisus se aflau 
oameni care veneau la El pentru 
vindecare, sufletească şi trupească. 
Numărul mare al vindecărilor din 
Sfintele Evanghelii ne arată că 
vindecările săvârşite de Iisus devin un 
mod de a proclama puterea şi prezenţa 
plină de compasiune a lui Dumnezeu 
între oameni. 

Aşa cum reiese din Sfintele Evanghelii 
(Matei 4, 23; 9, 35; Luca 9, 11; Matei 
11, 4-5), vindecările pe care 
Mântuitorul Hristos le săvârşeşte sunt 
semnele prezenţei Împărăţiei lui 
Dumnezeu în lume, semnele 
începutului eliberării omului de păcat, 
suferinţă şi moarte. Cu alte cuvinte, 
vindecările Lui au un caracter 
profetic; ele sunt prefigurarea şi 
inaugurarea unei vindecări finale, 
adică învierea de obşte şi viaţa veşnică 

IERTAREA PĂCATELOR ȘI VINDECAREA DE BOLI 

Hramul Paraclisului Catedralei 

Mântuirii Neamului  

Calendarul Bisericii Ortodoxe 

consemnează la data de 12 iulie 

Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa 

de la Muntele Athos. Printre 

puţinele lăcaşuri de cult din 

Patriarhia Română care poartă 

acest hram se numără şi Paraclisul 

Catedralei Mântuirii Neamului. 

Icoana Maicii Domnului Prodromiţa 

din lăcaşul de cult este o copie 

după icoana aflată la Schitul 

românesc „Prodromu” de la 

Muntele Athos, zugrăvită în chip 

minunat în anul 1863. În colecţia 

Acatiste şi vieţi de sfinţi de la 

Editura Institutului Biblic şi de 

Misiune Ortodoxă a apărut de 

curând broşura „Icoana Maicii 

Domnului Prodromiţa. Istoria, 

minunile şi acatistul”.  

Două secole de dăinuire prin 

dăruire 

Mănăstirea Țigănești a aniversat 

recent 200 de ani de existență: “În 

aceste două secole, biserica 

mănăstirii a dăinuit prin dăruire 

multă, prin strădaniile înaintaşilor 

noştri şi prin rugăciunea maicilor de 

aici', a spus maica stareţă Eufimia 

Popa. Mănăstirea Ţigăneşti este 

una dintre cele mai cunoscute 

mănăstiri din apropierea cetăţii 

Bucureştilor, aşezată în foştii codri 

de altădată ai Vlăsiei  
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 16—22 IULIE 2012 

  16 L  Sf. Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi;  Sf. Mc. Avudin și Faust 

  17 M Sf. Mare Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, Episcopul Ionopolei 

  18 M †   Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Mc. Iachint, Pavel și Valentina 

  19 J  Sf. Mc. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov 

  20 V † Sf. Slăvit Prooroc Ilie Tesviteanul 

  21 S Sf. Cuv Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; † Sf. Cuv. Rafael și Partenie de la Agapia  

  22 D Sf. Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela (Duminica a 7-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 Liturghie este cea mai însemnată slujbă. Nu se cunoaște ca Sfânta Liturghie să fie desprinsă de celelalte slujbe, care toate celelalte sunt 

o liturghie pana la urmă. Liturghia propriu-zisă, in limba franceză, se exprimă prin liturgie euharistique, adică liturghie euharistică- liturghia în  

care se pregătește posibilitatea de împărtășire a credincioșilor.  În Biserica Ortodoxă avem două Liturghii depline: 

      Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, care se oficiază de cele mai multe ori; 

      Liturghia Sfântului Vasile cel Mare (o Liturghie puțin mai lungă, pe care Sfântul Ioan Gură de Aur a scurtat-o),  

         - În ziua Sfântului Vasile cel Mare – la 1 ianuarie  

         - În ajunul Crăciunului și ajunul Bobotezei. Există și o excepție, în înțelesul că dacă ajunul Crăciunului sau ajunul Bobotezei cade sâmbata 

sau duminica, atunci Liturghia Sfântului Vasile se face în chiar ziua sărbătorii, deci nu în ajun, ci in ziua de Crăciun, nu în ajunul Bobotezei, ci în 

ziua de Bobotează, în ziua Botezului Domnului 

         - În 5 duminici în Postul Mare – Postul Paștilor, în primele 5 duminici, 

         - În Joia Mare a săptămânii celei mari, a Săptămânii Patimilor          

Mai avem o Liturghie, nedeplină, numită: 

Liturghia darurilor mai înainte sfințite, o Liturghie care se face în Postul Paștilor pentru împărtășirea credincioșilor. Se face miercurea și 

vinerea. În Triod (cartea conducătoare a slujbelor din Postul Paștilor) e dată lămurirea-prin construcția slujbei- că trebuie miercurea și vinerea 

Liturghia darurilor mai înainte sfințite, adică o  Liturghie la care se împărtășesc credincioșii cu cinstitele daruri, cu darurile sfințite, cu Trupul și 

Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos de la Liturghia deplină, adică de la Liturghia de duminică.  

Sfânta Liturghie este întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taină. Nu așa cum o avem noi acum dar în esență, în ceea 

ce are ea în principal a fost întemeiată la Cina cea de Taină zicând: "Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi spre 

iertarea păcatelor". Și a luat paharul cu vin și l-a dat ucenicilor Săi, și a spus: "Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi și 

pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor", cuvinte pe care noi le amintim la Sfânta Liturghie. Totdeauna când mergem la Sfânta Liturghie 

auzim aceste cuvinte, deși nu ne dăm seama în ce context sunt pentru că la Sfânta Liturghie preotul se roagă și fără glas, adică în taină, în 

gând. Și înainte de a spune cuvintele acestea spune o rugăciune în care se amintește de întruparea Fiului lui Dumnezeu, de Cina cea de Taină 

când a luat Domnul Hristos pâinea în preacuratele și fără de prihană mâinile Sale, a binecuvântat, a sfințit, a frânt și a dat ucenicilor săi, și a zis 

(acum se aude cu glas tare spunându-se): "Luați, mâncați..."  Și apoi, după Cină, asemenea luând paharul cu vin, tot binecuvântat, se înțelege, 

binecuvântat de Mântuitorul Hristos, sfințit, a zis către ucenici: "Beți dintru acesta toți, Aceasta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru 

voi și pentru mulți"- se înțelege pentru mulți ca voi, pentru mulți care se angajează într-o viață duhovnicească superioară – "se varsă spre 

iertarea păcatelor". Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos s-a vărsat pe Cruce spre iertarea păcatelor.  

Săptămâna începe, la Bruxelles, cu reuniunea miniștrilor europeni ai agriculturii, care vor continua dezbaterile referitoare la viitoarea Politică 

Agricolă Comună de după 2014, pentru care Comisia Europeană a făcut propuneri de reformă. Martț, Comisia Europeană își va prezenta 

strategia și o serie de măsuri concrete privind crearea unei piețe unice a inovării și etapele prin care, până în 2014, se va ajunge la un Spațiu 

European al Cercetării. Comisia Europeană va propune măsuri, care să elimine obstacolele ce îngreunează, în prezent, cariera sș mobilitatea 

cercetătorilor în Uniunea Europeană. Comisia Europeană va publica, miercuri, rapoartele referitoare la evoluția justiției din România și Bulgaria 

în ultimii cinci ani de după aderarea la Uniunea Europeană. Vineri, comisarul pentru mediu, Janez Potocnik va participa, în S lovenia, la 

manifestările ce marchează 20 de ani de la lansarea programului de mediu "Natura 2000". Constituită într-o rețea la nivel european, Natura 

2000 are ca scop conservarea faunei și florei din anumite arii naturale protejate și își propune să păstreze biodiversitatea în paralel cu o 

dezvoltare durabilă, ținând cont de exigențele economice, sociale, culturale și regionale. Natura 2000 este principalul program de conservare a 

patrimoniului natural de pe teritoriul Uniunii, iar ariile protejate, propuse de state membre, reprezintă 18 la sută din teritoriul Uniunii Europene. 

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 


