
 

trecutul ei întunecat de păcatele în 

care a căzut adesea, pentru că ve-

dea acum dorinţa ei de ridicare din 

păcate. El n-a mai pomenit nimic de 

robia şi monotonia patimii, ci s-a 

bucurat de marea ei dorinţă de-a 

pune un început bun sau nou în viaţa 

ei. Nu ştim ce anume a făcut ca 

această femeie să vină la Iisus. 

Rămâne pentru noi o mare taină 

modul în care a lucrat harul lui Dum-

nezeu în conştiinţa acestei femei. De 

ce a început ea să plângă la picioare-

le Lui? Probabil că atunci când sfin-

ţenia lui Hristos s-a întâlnit cu 

păcătoşenia femeii, ea a simţit cât 

de mare este prăpastia sau vidul 

spiritual între ea, păcătoasa, şi El, 

Hristos Cel Unul Sfânt. Durerea 

vidului ei spiritual o făcea să caute 

vindecare şi iertare la Iisus Cel 

milostiv, Care nu înşală, nu 

trădează şi nu umileşte pe nimeni. 

Auzind că Iisus din Nazaret a intrat în 

casa lui Simon fariseul, această fe-

meie vine aici pentru că ea cău-

ta ceea ce nimeni nu îi putea dărui, 

şi anume iertarea de păcate şi 

mântuirea sufletului. Aici vedem cât 

de mare este puterea harului lui 

Dumnezeu care lucrează iertarea 

păcatelor prin Taina Pocăinţei şi a 

recunoştinţei smerite. 

 

† DANIEL 

Patriarhul României 

(fragment din predica “Patimile egoiste 

se vindecă prin slujire şi vieţuire în 

smerenie” 

După ce-l învaţă pe Simon fariseul 

să fie smerit şi să nu judece 

repede pe alţii, Mântuitorul Iisus 

Hristos, apreciind pocăinţa femeii 

păcătoase, îi spune: 'Iertate sunt 

păcatele tale', ceea ce a surprins pe 

cei prezenţi, deoarece numai Dum-

nezeu iartă păcatele oamenilor. Iar 

apoi, i-a zis ei: 'Credinţa ta te-a mân-

tuit! Mergi în pace!' Din Evanghelia 

iertării femeii păcătoase vedem 

cum Mântuitorul Iisus Hristos re-

cuperează pe cei pierduţi, ridică pe 

cei căzuţi şi dăruieşte iertare şi 

demnitate celor care sunt judecaţi 

şi dispreţuiţi de cei care se consi-

deră mai buni şi mai drepţi decât 

ceilalţi oameni. Trebuie precizat că 

atunci când Mântuitorul spune des-

pre această femeie 'i s-a iertat mult 

acesteia pentru că a iubit mult', El nu 

se referă la iubirea pătimaşă a 

femeii păcătoase, ci la iubirea ei 

smerită ca recunoştinţă pentru 

Mântuitorul Iisus Hristos, Cel ce 

iartă păcatele şi vindecă sufletele 

celor ce se pocăiesc. 

Prin urmare, orice om căruia Dumne-

zeu i-a iertat multe păcate trebuie să 

iubească mult pe Dumnezeu, pentru 

că iertarea pe care Dumnezeu ne-o 

dăruieşte este dovada iubirii Lui 

nemărginite pentru noi, milostivi-

rea Lui părintească pentru noi. Iar 

la milostivirea Lui părintească 

trebuie să răspundem cu smerită 

recunoştinţă şi iubire fiască.  Deo-

dată cu pocăinţa ei pentru păcate, 

femeia păcătoasă arată şi recu-

noştinţă faţă de Hristos. Pocăinţa ei 

se arată prin lacrimi, iar recunoştinţa 

ei se arată prin mirul de mare 

preţ, care aici simbolizează toate 

darurile scumpe şi frumoase pe 

care le aducem noi la biserică: 

veşminte sfinte, icoane sfinte, 

candele, vase sfinte, biserici noi 

zidite cu bucurie, biserici vechi 

restaurate cu grijă şi cu respect 

pentru valorile transmise nouă de 

înaintaşi. Orice dar pe care îl adu-

cem la biserică, îl aducem Mântuito-

rului Iisus Hristos, pentru că El este 

pururea prezent în biserica sfinţită şi 

ne întâmpină pe noi aici, când ne 

adunăm în numele Lui. Femeia 

păcătoasă care se pocăieşte devine 

un mare dascăl pentru noi toţi, şi 

anume, prin pocăinţa ei sinceră şi 

prin smerenia ei desăvârşită. Ea nu 

vorbeşte, ci doar plânge şi udă cu 

lacrimi picioarele Mântuitorului, în 

timp ce varsă mirul de mare preţ pe 

picioarele Lui, unind astfel pocăinţa şi 

recunoştinţa, adică pocăinţa pentru 

păcate şi recunoştinţa pentru iertare. 

Hristos Domnul nu mai privea la 

DUMINICA A V-A DIN POSTUL MARE (a Sfintei Maria Egipteanca) Ș T I RI 

- Necesitatea protejării monumen-

telor creştine din Istanbul     

Ruinele unui vechi palat bizantin din 

zona Sultanahmet al Istanbulului au 

fost demolate pentru a face loc unui 

hotel. Această acţiune a atras pro-

testele unor echipe de arheologi şi 

istorici de la mai multe muzee din 

Turcia, care au condamnat în terme-

ni foarte duri neglijenţa autorităţilor 

faţă de patrimoniul istoric şi cultural. 

Deşi au fost emise mai multe docu-

mente oficiale care interziceau de-

molarea acestor ruine, inevitabilul s-

a produs, iar acum se discută crea-

rea unui cadru legislativ mai dur care 

să împiedice distrugerea monumen-

telor istorice. În zona Sultanahmet se 

află celebrul hipodrom construit de 

împăratul Constantin, precum şi mai 

multe monumente creştine din pe-

rioada bizantină a oraşului Istanbul. 

 

- Se construieşte prima biserică 

o r t o d o x ă  î n  R w a n d a 

Patriarhia Alexandriei şi a întregii 

Africi, în colaborare cu 'Frăţia misiu-

nii ortodoxe' din Tesalonic, Grecia, 

au început acum două săptămâni 

lucrările de construcţie a primei 

biserici ortodoxe din Rwanda, bise-

rică închinată Preasfintei Treimi. 

Terenul pe care se construieşte 

biserica a fost cumpărat în urma 

donaţiilor 'Frăţiei misionare ortodoxe' 

din Tesalonic şi ale altor oameni de 

bine, acesta fiind situat în zona 

Nyamata, la 2 kilometri de aeroportul 

internaţional, nou construit în ţară.  

A n u n ţ u r i   

Curs gratuit  de limba franceză pentru 
începători, la Biserica Sfânta Para-

scheva, în fiecare zi de luni începând cu 
ora 18.00 

Şcoala parohială pentru copii în fiecare zi 
de sîmbătă, începând cu ora 11.00 

Taina Sfântului Maslu în ziua de miercuri, 
ora 18.30 

Taina Sfintei Spovedanii în zilele de 
miercuri (ora 20.00), vineri (ora 20.00) şi 

sâmbătă (ora 11.00) 
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CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 2 - 8 APRILIE 2012 

2  L    Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie 

3 M    Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul, Sf. Mc. Elpidifor 

4 M    Sf. Cuv. Iosif, scriitorul de cântări; Gheorghe din Maleon, Zosima şi Platon 

5 J     Sf. Mc. Teodul şi Agatopod 

6 V     Sf. Sfinţit Mucenic Irineu, episcop de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv  Platonida 

7 S     Sf. Ier. Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie şi Achilina (Pomenirea morţilor – Sâmbăta lui  

  Lazăr) 

8 D+  Intrarea Domnului în Ierusalim – Duminica a VI-a din Post (a Floriilor) – dezlegare la peşte   

 

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 

 Rugăciunea în care nu-ți pui inima pentru aproapele nu-i rugăciune, ci formalitate și 
profesionalism. 
 Numai la rugăciune putem să știm ce legătură avem cu Dumnezeu, ce legătură avem cu 
oamenii. În rugăciune ne apar fel de fel de gânduri care arată cine suntem și ce suntem.  
 Rugăciunea neîncetată nu trebuie înțeleasă ca o simplă repetare continuă a unei formule de 
rugăciune, ci mai degrabă ca o stare de rugăciune; conștiința permanentă a prezenței lui Dumnezeu, 
conștiința din care izvorăște, în mod necesar, preamărirea lui Dumnezeu. 
 E foarte important cuvântul acesta: "Rugăciunea este oglinda sufletului". L-am putea lua ca o 
lozincă sau ca un principiu. Cel care se roagă își manifestă sufletul în rugăciune în raport cu Dumnezeu, 
în raport cu lumea, în raport cu oamenii, în raport cu binele lui, cu nădejdea pe care o are, pentru că 
rugăciunea, zice Sfântul Ioan Scărarul, este "arătarea nădejdii și secure împotriva deznădejdii". Cum ți-e 
rugăciunea așa ți-e și sufletul.  
 Cum ești, așa ți-e rugăciunea, cum te porți, așa te rogi. Nu te rogi, scazi in rugăciune, te rogi, 
înaintezi în rugăciune. Chiar există un îndemn: "Roagă-te cum poți, ca să ajungi să te rogi cum trebuie!".  

 

Biserica Sfânta Parascheva—Rue de la Charité 41 1210 Bruxelles 
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Cont bancar pentru donatii BE73 9730 6135 5160  

AGENDA EUROPEANĂ 

 

Luni, miniștrii afacerilor europene au discutat, la Bruxelles, despre bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014 - 2020, iar 

marți, deputații din Comisia pentru afaceri economice a Parlamentului European au avut o reuniune cu Troica pentru Grecia și 

cu reprezentanți ai guvernului grec pentru a discuta despre evoluția situației economice și financiare din Grecia, care a pus  în 

pericol stabilitatea întregii zone euro. Marți, Comisia pentru Libertăți Civile a Parlamentului European a organizat o audiție pu-

blică pe tema presupuselor închisori ale CIA de pe teritoriul european și transferul deținuților în Europa. Președintele Parlamen-

tului European, Martin Schulz, a avut, miercuri, o conferință de presă, referitoare la Inițiativa Cetățenească. Primele inițiative 

cetățenești vor putea fi lansate de la 1 aprilie și reprezintă o formă de participare publică la elaborarea politicilor europene. Prin 

Inițiativa Cetățenească, un milion de cetățeni din UE vor putea să ceară Comisiei Europene să prezinte o propunere de lege 

într-un anumit domeniu. Miercuri, președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a avut și o întrevedere cu premierul 

Republicii Moldova, Vlad Filat. Joi, Parlamentul European a votat o rezoluție, referitoare la drepturile pasagerilor care călăto-

resc cu avionul. Deputații europeni se pronunță pentru noi reguli, care să prevadă tarife ce includ toate serviciile asigurate pa-

sagerilor de o companie aeriană, un ajutor pentru pasagerii blocați în aeroporturi și repatrierea pasagerilor în cazul falimentului 

unei companii aeriene. 

http://www.crestinortodox.ro/dreapta-credinta/69821-starea-de-rugaciune
http://www.crestinortodox.ro/sarbatorile/70795-duminica-a-iv-a-din-post-a-sfantului-ioan-scararul

