
 

 

vrea să spună adevărul. Dar nu vrea 
să mărturisească nimic din toate 
chinurile lui; ţine boala în adâncul 
sufletului şi boala îi roade încetul cu 
încetul măruntaiele şi-l topeşte.  

II 
Nici nu caută doctor pentru boala 
lui, dar nici nu poate să descopere 
un leac vindecător, deşi sunt pline 
Scripturile de astfel de leacuri. 
Aşteaptă o singură uşurare a bolii 
lui: să vadă căderea unuia dintre 
cei invidiaţi. Ura i se termină numai 
când îl vede pe cel invidiat nefericit 
din fericit cum era; când vede ajuns 

vrednic de milă pe cel 
admirat de toată lumea. 
Numai atunci se împacă 
cu el, numai atunci îi 
este prieten, când îl 
vede lăcrimând, când îl 
vede jelind. Nu se 
bucură cu cel vesel, dar 
plânge cu cel îndurerat. 
Îl căinează că i s-a 
schimbat soarta, că a 
căzut într-o stare atât de 
jalnică; ridică în slava 
cerului, prin cuvinte, 
starea lui fericită de mai 
înainte nu din dragoste 
de om, nici din simpatie, 
ci pentru a-i face şi mai 
grea nenorocirea. Pe 
copil îl laudă după ce a 
murit şi-l slăveşte cu 

nenumărate elogii, că era frumos la 
chip, că era deştept, că era destoinic 
în toate; dacă ar trăi, n-ar întrebuinţa 
un limbaj atât de elogios. De vede 
însă că şi alţii îl acoperă cu laude, se 
schimbă iarăşi şi pizmuieşte pe cel 
mort. Invidiosul admiră bogăţia altuia 
după ce-a pierdut-o; laudă şi 
preaslăveşte frumuseţea, vigoarea şi 
sănătatea cuiva, după ce s-a 
îmbolnăvit. Şi, pe scurt, invidiosul este 
duşman al celor prezente, dar prieten 
al celor pierdute. …  (fragment din omilia 

Sfântului Vasile cel Mare despre invidie) 

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

Evanghelia Duminicii a VII-a după 
Rusalii ne arată că Mântuitorul Iisus 
Hristos săvârşea binele din iubire 
milostivă pentru oameni. De aceea, 
nu căuta laudă de la oameni şi nu Se 
tulbura de răutatea fariseilor care-L 
invidiau şi-L denigrau. Astfel, Hristos 
Domnul ne învaţă să săvârşim 
binele, chiar dacă unii ne invidiază 

şi ne critică. 

Întrucât Sfântul Vasile cel Mare a 
descris cu multă înţelepciune patima 
invidiei ca fiind o boală care distruge 
sufletul invidiosului şi denigrează pe 
nedrept pe oamenii virtuoşi, 
considerăm folositoare 
publicarea omiliei sale 
despre invidie, ca 
predică tematică la 
Duminica a VII-a după 
Rusalii. 
 
I 
'Bun este Dumnezeu şi 
dătător de bunătăţi celor 
vrednici; rău este 
diavolul şi făcător a tot 
felul de răutăţi. După 
cum lipsa de invidie 
vine de la Cel bun, tot 
aşa invidia urmează 
diavolului. 
Să ne păzim deci, 
fraţilor, de patima 
invidiei, ca nu cumva să 
ajungem părtaşi faptelor celui 
potrivnic şi să fim osândiţi odată cu 
el. Dacă cel mândru suferă aceeaşi 
osândă ca şi diavolul, cum va scăpa 
invidiosul de pedeapsa pregătită 
diavolului?   
Nu se naşte în sufletele oamenilor o 
patimă mai pierzătoare decât invidia; 
supără foarte puţin pe cei din jur, dar 
pricinuieşte în primul rând un rău 
personal celui stăpânit de această 
pornire nestăpânită. După cum 
rugina mănâncă fierul, tot aşa şi 
invidia roade sufletul invidiosului. 
Dar, mai bine spus, după cum 
viperele, potrivit spuselor oamenilor, 
mănâncă, la naşterea lor, pântecele 
care le-a zămislit, tot aşa şi invidia 
obişnuieşte să sfâşie sufletele celor 
care au odrăslit-o. 

Invidia este o întristare pentru 
bunăstarea aproapelui. Din această 
pricină pe invidios niciodată nu îl 
părăseşte nici supărarea, nici 
mâhnirea. A rodit mult ţarina vecinului? 
Este plină casa vecinului de tot ce-i 
trebuie pentru viaţă? Nu-l părăseşte 
veselia? Ei bine, toate acestea întreţin 
boala şi măresc durerea invidiosului. 
Aşa că se aseamănă cu un om gol, 
lovit din toate părţile. Este cineva 
voinic, sănătos? Starea lui îl răneşte pe 
invidios! Este altul mai frumos la chip? 
Altă rană pentru invidios! Cutare 
depăşeşte pe mulţi prin talentele sale? 
Este cineva cinstit şi admirat pentru 

înţelepciunea şi darul vorbirii? Este un 
altul bogat, îi place nespus să 
dăruiască şi să împărtăşească din 
averea sa pe cei săraci? Este lăudat 
mult de cei cărora le face bine? Ei bine, 
toate acestea sunt lovituri şi răni care-l 
lovesc drept în inimă. Şi grozăvia bolii 
stă în aceea că nu poate să şi-o 
mărturisească; dimpotrivă, stă cu capul 
aplecat, cu ochii în pământ, este 
buimac, plângăreţ, mistuit de răutate. 
Dacă-l întreabă cineva de ce suferă, îi 
e ruşine să-şi mărturisească tot chinul 
sufletului şi să spună: 'Sunt un invidios 
şi un amărât; mă roade fericirea 
prietenului meu; bunăstarea fratelui 
meu mă face să plâng de durere; nu 
pot suferi să văd faptele bune ale 
altora; orice bunăstare a altui om mă 
face nenorocit!' Aşa ar grăi dacă ar 

INVIDIA—O RĂUTATE DEMONICĂ ASCUNSĂ ÎN OM 

Sărbătoare la Mănăstirea 

Caraiman  

Sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie 

Tesviteanul a avut o semnificaţie 

deosebită pentru Mănăstirea 

'Înălţarea Sfintei Cruci' de la 

Caraiman, în această zi având loc 

sfinţirea paraclisului din turnul 

clopotniţei, precum şi sfinţirea 

Centrului social-pastoral 'Sfânta 

Cruce' din incinta mănăstirii. 

Bucuria a fost desăvârşită de 

prezenţa Preafericitului Părinte 

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, care a sfinţit paraclisul, a 

săvârşit Sfânta Liturghie şi a 

binecuvântat lucrările de la noul 

aşezământ.  

 

Îndemn la rugăciune pentru 

ploaie 

În această perioadă de secetă care 

afectează grav culturile agricole, cu 

multe consecinţe imediate şi pe 

termen lung asupra vieţii oamenilor, 

Patriarhia Română adresează un 

îndemn stăruitor ierarhilor, clericilor 

şi credincioşilor ortodocşi să 

intensifice rugăciunea pentru ploi 

liniştite, folositoare vieţii oamenilor, 

vieţuitoarelor şi aducătoare de rod 

bogat al pământului. Încrezători în 

milostivirea lui Dumnezeu, să avem 

nădejde că El va răspunde 

rugăciunilor noastre potrivit 

cuvântului Mântuitorului Iisus 

Hristos, „toate câte cereţi, când vă 

rugaţi să credeţi că le veţi lua şi le 

veţi avea” (Marcu XI, 24) şi va opri 

seceta care a cuprins întreaga ţară.  
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 23—29 IULIE 2012 

23 L Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Trofim și Teofil 

24 M Sf. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen 

25 M Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Cuv. Olimpiada și Eupraxia 

26 J †  Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma 

27 V † Sf. Mare Mc. și Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza; Sf. Cuv. Manuel 

28 S Sf. Ap. și diaconi: Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel 

29 D Sf. Mc. Calinic, Veniamin și Mamant; Sf. Mc. Teodora cu fiii săi (Duminica a 8-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  

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! 

Credința e mântuitoare numai prin iubire 

Așa cum Domnul Hristos l-a întrebat pe un om anume: “Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”, tot așa l-a întrebat pe Sfântul Apostol Petru (după ce 

Domnul Hristos a înviat din morți și după ce Sfântul Apostol Petru se lepădase de trei ori de Domnul Hristos, cum că nu-l cunoaște): “Simone, 

fiul lui Iona, Mă iubești tu pe Mine mai mult decâat aceștia?“ Să știți că-I mare lucru că noi știm aceasta. De ce? Pentru că putem avea 

nădejde, putem avea încredere în binele pe care ni-l dă Dumnezeu și ne primește și pe noi așa cum l-a primit pe Sfântul Apostol Petru. 

Sfântul Apostol Petru a fost unul dintre cei dintâi care L-a văzut pe Domnul Hristos înviat. În timpul celor 40 de zile cât Domnul Hristos a mai 

fost cu ucenicii Săi după Înviere, fiind cu șapte ucenici la Marea Tiberiadei (e scris aceasta în Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 21) - 

între ucenici era și Sfântul Apostol Petru— a avut loc o minune, o pescuire minunată. După ce a avut loc acea pescuire minunată și după ce 

au prânzit ucenicii împreună cu Domnul Hristos, Domnul Hristos l-a întrebat pe Sfântul Apostol Petru: “Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu pe 

mine mai mult decât aceștia?”. Deci, sunt aici, pe lângă tine, șase ucenici, tu ești al șaptelea, Mă iubești tu pe Mine mai mult decât aceștia? 

Să știți că e foarte important cuvântul, întrebarea, așa cum o pune Domnul Hristos. De ce? Pentru că există posibilitatea de emulație 

(întrecere) în iubire. Hai să ne întrecem care poate iubi mai mult pe Dumnezeu și pe aproapele. Există această posibilitate pentru că Domnul 

Hristos întreabă: “Mă iubești tu pe Mine mai mult decât aceștia?”. Sfântul Apostol Petru a răspuns: ”Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc”. Și l-a 

întrebat Domnul Hristos și a doua oară: “Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu pe Mine?” și a răspuns Sfântul Apostol Petru:” Da, Doamne, Tu 

știi că Te iubesc”.  Și a întrebat și a treia oară:”Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu pe Mine?” și a răspuns Sfântul Apostol Petru: “Da, Doamne, 

Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc!”. Întrebarea aceasta, pusă de trei ori, s-ar părea că era o întrebare la care Sfântul Apostol Petru a răspuns 

ca să își răscumpere lepădările, cele trei lepădări. Unii fac legătura aceasta. Nu știu dacă e așa și, de fapt, nu asta este important. Important 

e altceva. Și anume, important e că Domnul Hristos stăruie în ceea ce privește împlinirea poruncii de a iubi. Sfântul Apostol Pavel a spus că 

ceea ce se cere este credința lucrătoare prin iubire, credința trebuie să lucreze iubirea, că fără iubire credința nu-i lucrătoare și numai atunci e 

mântuitoare când e lucrătoare, despovărătoare. Asta înseamnă “mântuitoare”, când e unită cu iubirea: credință și iubire, credință lucrătoare 

prin iubire. Iubirea îl întărește pe om în lucrarea poruncii celei mai mari din câte porunci ne-a dat Domnul Hristos: “Poruncă nouă vă dau 

vouă: să vă iubiți unii pe alții precum și Eu v-am iubit pe voi”.  “Cea mai mare poruncă este: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată 

inima, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată puterea ta, și a doua asemenea acesteia: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. 

Despre iubire e scris în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel: “Iubirea este împlinirea legii”.  

Miniștrii europeni de externe se întâlnesc, luni, la Bruxelles, pentru ultima reuniune înainte de vacanță, o reuniune la care situația din Siria 

este principala temă de discuție. Uniunea Europeană va impune, din nou, sancțiuni față de Siria, pe fondul îngrijorării crescânde față de 

sporirea violențelor și față de agravarea situatței umanitare din această țară. Miniștrii de externe vor avea și o reuniune separată cu 

omologii lor din țările cuprinse în Parteneriatul Estic: Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus și Ucraina. Marți, miniștrii 

afacerilor europene vor avea o nouă discuție referitoare la bugetul Uniunii pentru perioada 2014 - 2020. Este prima reuniune, condusă de 

președinția cipriotă a Uniunii, care a preluat dosarul de la președinția daneză, la 1 iulie, și și-a propus să încheie negocierile dintre statele 

membre ale Uniunii pâna la sfârșitul mandatului său, ce se va încheia la 31 decembrie. 

AGENDA EUROPEANĂ 


