
 

 

sfârşeşte ,  c i  pe cei ce se 
împărtăşesc îi sfinţeşte' (Liturghia 
Sfântului Ioan Gură de Aur). Deşi ne 
împărtăşim doar cu o părticică din 
Trupul lui Hristos, primim totuşi pe 
Hristos întreg. Cu alte cuvinte, 
Hristos nu Se divide ca Persoană 
când Se dăruieşte mulţimii 
credincioşilor. În fiecare părticică 
din Sfântul Său Trup este prezent, 
prin harul Duhului Sfânt, Hristos 
întreg. Acest adevăr îl arată chiar 
Sfânta Evanghelie după Ioan, când 
Hristos Domnul spune: 'Cel ce 
mănâncă trupul Meu şi bea sângele 

Meu rămâne întru Mine şi Eu 
întru el' (Ioan 6, 56). Aceasta 
înseamnă că primim Ceva 
(Sfântul Trup şi Sfântul Sânge 
ale lui Hristos), dar ne unim cu 
Cineva (cu Hristos). Prin 
Sfânta Euharistie nu ni se 
dăruieşte ceva trecător, ci ni 
se împărtăşeşte viaţa veşnică 
sau iubirea veşnică a 
Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos. În acest sens, El 
spune: 'Cel ce mănâncă trupul 
Meu şi bea sângele Meu are 
viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia 
în ziua cea de apoi' (Ioan 6, 54). 

Din acest motiv, când credincioşii se 
împărtăşesc cu Sfânta Euharistie, se 
cântă la strană: 'Trupul lui Hristos 
primiţi şi din izvorul cel fără de moarte 
gustaţi'. Când ne împărtăşim cu 
Trupul şi Sângele Domnului din 
Sfânta Euharistie, Îl primim pe 
Domnul Însuşi, ca El să devină 
Viaţa vieţii noastre, arvuna învierii 
şi a vieţii veşnice. Pâinea şi vinul 
sunt elemente materiale limitate şi 
trecătoare, dar ceea ce se oferă 
prin pâinea prefăcută de Duhul 
Sfânt în Trupul lui Hristos şi prin 
vinul prefăcut în Sângele lui Hristos 
sunt sfinte daruri cereşti, 
netrecătoare, adică viaţa lui Hristos 
Cel veşnic împărtăşită oamenilor, 
acum în arvună, iar la a doua Sa 

venire, în plinătate. 

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

Primul înţeles duhovnicesc al 
Evangheliei de astăzi este 
îndemnul de-a căuta mai întâi 
hrana sufletească, dobândită prin 
întâlnirea omului cu Dumnezeu, cu 
Domnul nostru Iisus Hristos. De 
aceea, Biserica Ortodoxă a rânduit 
să nu mâncăm şi să nu bem nimic 
înainte de participarea la Sfânta 
Liturghie, ci, în stare de post, să 
ascultăm cuvântul lui Hristos-
Dumnezeu şi să ne împărtăşim cu 
Preacuratul Său Trup şi cu 
Preascumpul Său Sânge, 'spre 
iertarea păcatelor, spre tămăduirea 
sufletului şi a trupului'. În acest 
mod, arătăm întâietatea valorii 
sufletului faţă de trup, adică 
suntem mai întâi fiinţe spirituale 
şi apoi fiinţe biologice. Iar ca 
fiinţe raţionale şi duhovniceşti, 
inteligente şi iubitoare, preţuim 
mai întâi legătura vie cu 
Dumnezeu-Izvorul vieţii veşnice 
şi apoi lucrurile materiale. 

 
În al doilea rând, învăţăm din 
Evanghelia acestei Duminici că 
Mântuitorul Iisus Hristos nu 
d e s p a r t e  h r a n a 
duhovnicească de cea trupească. 
Dă întâietate hranei sufleteşti, 
duhovniceşti, dar nu uită că omul 
este şi trup. Din răspunsul dat de 
Mântuitorul ucenicilor Săi - 'Daţi-le voi 
ca să mănânce!' (după intervenţia 
acestora de a slobozi mulţimile, 
pentru a-şi găsi hrană în satele din 
împrejurimi), învăţăm că Biserica 
trebuie să aibă grijă şi de omul 
flămând. Luaţi prin surprindere, 
ucenicii I-au spus Mântuitorului că nu 
pot hrăni atâta mulţime, întrucât au 
doar cinci pâini şi doi peşti. Când a 
aflat că ucenicii au totuşi puţină 
hrană, Mântuitorul Iisus Hristos a luat 
în mâinile Sale cele cinci pâini şi doi 
peşti şi, prin binecuvântare, a înmulţit 
pâinile şi peştii, pentru a le oferi 
mulţimii oamenilor adunaţi în jurul 
Lui. Vedem, aşadar, că fiecare dar 
pe care-l aduc oamenii la întâlnirea 
cu Hristos, la biserică, oricât de 
mic sau de puţin ar fi el, când se 
binecuvântează, devine o mare 

bucurie pentru cei mulţi. Din acest 
motiv, încă din veacurile primare, există 
practica de a se aduce la biserică, 
pentru binecuvântare, pe lângă pâinile 
pentru Euharistie, şi ceva hrană pentru 
cei săraci şi cei bolnavi. În acest mod 
împreună cu Liturghia s-a dezvoltat 
filantropia. În acelaşi timp cu slujirea 
liturgică din biserică s-a organizat şi 
slujirea de ajutorare a celor săraci, 
orfani, bolnavi şi bătrâni . Deci 
filantropia, numită şi operă de caritate a 
Bisericii, îşi are rădăcina în iubirea 
milostivă a lui Dumnezeu arătată lumii 
în Iisus Hristos, Capul Bisericii.  

Cele cinci pâini aduse la întâlnirea 
cu Hristos au devenit simbolul 
pâini lo r  fo losi te  l a  s lu jba 
Proscomidiei, adică la pregătirea 
Darurilor pentru Sfânta Euharistie, 
dar şi simbol al pâinilor de la slujba 

Litiei. 

Înmulţirea pâinilor, prefigurare a 

Sfintei Euharistii 

Există, desigur, un înţeles duhovnicesc 
şi mai tainic al acestei Evanghelii, şi 
anume înmulţirea pâinilor de către 
Mântuitorul Iisus Hristos prefigurează şi 
Taina Sfintei Euharistii, prin care se 
manifestă iubirea nemărginită şi 
veşnică a lui Hristos pentru oameni. În 
Liturghia ortodoxă, la puţin timp după 
sfinţirea Darurilor euharistice (a pâinii şi 
vinului), preotul ridică Agneţul şi zice: 
'Se frânge şi Se împarte (dăruieşte) 
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce Se frânge 
şi nu Se desparte (divide), Cel ce Se 
mănâncă pururea şi niciodată nu Se 

MAI ÎNTÂI HRANĂ SPIRITUALĂ ȘI APOI MATERIALĂ 

Un secol de la naşterea 

părintelui Steinhardt 

Duminică,29 iulie, se împlinesc 

100 de ani de la naşterea 

părintelui Nicolae Steinhardt. 

La Mănăstirea maramureşeană 

Rohia, aşezământul de 

metanie al părintelui, sunt 

organizate zilele acestea mai 

multe evenimente omagiale. 

Tetraevanghelul 

Ieromonahului Spiridon, 

expus la Muzeul Naţional de 

Istorie 

Muzeul Naţional de Istorie a 

României expune în această 

lună un exemplar din tezaurul 

valorilor naţionale româneşti, 

un minunat manuscris din 

vremea lui Ştefan cel 

Mare.Microexpoziţia cuprinde 

un m inunat  manuscr is 

comandat de Ştefan cel Mare, 

copiat la Mănăstirea Putna de 

ieromonahul Spiridon şi 

finalizat la 23 aprilie 1502, fiind 

apoi donat de voievodul şi 

domnul moldav ctitoriei sale de 

la curtea domnească din Piatra 

Neamţ. 
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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 30 IULIE-5 AUGUST 2012 

30 L Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, episcopul Umbriei 

31 M Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sf. Și dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (lăsatul secului pentru Postul 

 Adormirii Maicii Domnului)  

1 M Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mucenici Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) 

2 J Aducerea moaștelor Sf. Întâi Mc. Și arhidiacon Ștefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare 

3 V Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Salomeea Mironosița 

4 S Sf. 7 tineri din Efes; Aducerea moaștelor Sf. Mucenițe Evdochia 

5 D Înainteprăznuirea Schimbării la Față a Domnului; † Sf . Cuv. Ioan Iacob de la Neamț (Duminica a 9-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! 

 

... un punct din programul de viaţă duhovnicească, de angajare în viaţa duhovnicească, este rugăciunea de dimineaţă, de 

seară şi de la vremea mesei. Nu poţi avea credinţă în Dumnezeu dacă nu te rogi lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care se 

socotesc credincioşi, dar nu se roagă. Ceea ce nu ştiu ei, pentru ca li se întunecă minţile, este aceea că renunţă la 

vorbirea minţii cu Dumnezeu. Un om credincios nu poate să nu-i spună lui Dumnezeu cele ce poartă în suflet, nu poate să 

nu aducă preamărire lui Dumnezeu. 

Sunt unii care se numesc credincioşi şi se mulțumesc doar să mediteze, doar să gândească la nişte lucruri care ţin de 

credinţă, dar care nu adâncesc aceste lucruri, în aşa fel încât să izbucnească din sufletul lor şi în rugăciune. Să nu uităm 

de ce suntem în faţa lui Dumnezeu: “Când îţi vei aduce aminte de Dumnezeu, înmulțeşte rugăciunile, pentru că atunci 

când Îl vei uita, Domnul să-şi aducă aminte de tine”. Nu poţi să ai o viaţă evlavioasă, aşa cum nu poţi să-ţi arăţi credinţa în 

Dumnezeu, fără sa vorbeşti cu Dumnezeu, fără să începi ziua cu Dumnezeu şi să o sfârşeşti cu Dumnezeu, mai ales 

când ştii că rugăciunea e întâlnirea cu Dumnezeu. Cine nu se roagă dimineata şi seara, cine nu-şi face vreme de 

Dumnezeu, acela poate sa ştie că nici n-are Dumnezeu. Dacă ai Dumnezeu, nu poţi ocoli pe Dumnezeu. Trebuie găsită 

vreme anume pentru Dumnezeu (5-10 minute dimineaţa şi seara). Trebuie sa găseşti timp şi pentru Dumnezeu, aşa cum 

găseşti pentru atâtea lucruri pe care le faci. Să stai în faţa lui Dumnezeu cu atitudine de credinţă, în picioare, în genunch i, 

aşa ca să ştii că vorbeşti cu Dumnezeu, nu oricum. E adevărat că credinţa vine împlinind lucrurile lui Dumnezeu, de 

aceea, noi pornim cu credinţa, cu câtă o avem şi înaintăm în credinţă , dar numai dacă facem lucrurile credinţei. Nimic nu 

te învaţă sa te rogi decât însăşi rugăciunea, însăşi faptul de a te angaja în rugăciune. Nu te rogi, scazi în rugăciune; te 

rogi, înaintezi în rugăciune. Cineva spunea: “Roagă-te cum poţi, ca să ajungi să te rogi cum trebuie”. Dacă nu te rogi sau 

dacă te rogi prea puţin, dacă rugăciunea e atât de puţină în viaţa ta încât nu poţi sa te cercetezi pe tine însuţi, în 

rugăciune, înseamnă că nu ai folosit rugăciunea (pe care o faci şi în grabă şi superficial). În orice caz, un program de 

rugăciune trebuie să ai. Oricum te-ai ruga, trebuie să te rogi şi dimineata şi seara şi la vremea mesei. 


