
 

S-a atins de semnele bolii 
păcatului omenesc, dar a 
mărturisit lumina vindecării 
dumne zeieş t i ,  ca  să se 
împlinească profeţia lui Isaia care, 
cu sute de ani înainte, fiind 
inspirat de Duhul Sfânt, a rezumat 
taina legăturii dintre Cruce şi 
Înviere, în cuvintele: „(...) prin 
rănile Lui noi toţi ne-am 
v indecat ”  ( I sa ia  53 ,  5) .  
 
 
Rănile pătimirilor lui Hristos Cel 
răstignit s-au vindecat prin Înviere. 
Deşi nu mai sângerează, ele 

t o t u ş i 
î n s e mn e a ză 
ceva: sunt 
stigmate sau 
semne care 
confirmă şi 
c o m u n i c ă 
iubirea Lui 
smerită mai 
tare decât 
păc atu l  ş i 
moartea.  

Urmele Crucii, 
deşi vindecate 
prin Înviere, 
rămân totuşi 
imprimate în 
t r u p u l  l u i 

Hristos Cel preaslăvit, pentru a ne 
arăta că suferinţele şi nevoinţele 
omului în lupta sa cu păcatul în 
istorie nu sunt uitate de 
Dumnezeu în veşnicie, ci 
vindecate şi luminate sau 
transfigurate în semne de biruinţă 
ale iubirii răstignite asupra 
păcatului (egoismului), morţii şi 
iadului. 

 

Fragment din Hristos Cel Înviat - 
Vindecătorul nostru: Pastorală de 
Sfintele Paşti 2012  a Patriarhului  
României 

Hristos Cel răstignit şi înviat S-a 
arătat ucenicilor Săi în seara zilei 
Învierii Sale, pentru a-i încredinţa 
că El a trecut prin moarte şi a 
biruit-o. Trupul lui Hristos n-a 
cunoscut stricăciunea în mormânt, 
pe n t r u  c ă  e ra  u n i t  c u 
Dumnezeirea Fiului Cel veşnic. Iar 
sufletul lui Hristos n-a fost ţinut în 
iad, tot pentru că era unit cu 
Dumnezeirea Sa. Moartea, ca 
despărţire a sufletului de trup, 
fiind pentru om urmarea păcatului 
(cf. Romani 6, 23), prima lucrare a 
lui Hristos după biruinţa Sa 
asupra morţii a fost aceea de a 
î m p ă r t ă ş i 
ucenicilor Săi 
puterea de a 
ierta păcatele 
(cf. Ioan 20, 19-
2 3 ) .  Î n s ă , 
ucenicul Toma, 
nefiind prezent 
acolo cu ceilalţi, 
dar voind apoi 
s ă  s e 
încredinţeze de 
adevărul Învierii 
lui Hristos în 
chip material, 
prin simţuri, a 
zis: „dacă nu voi 
pune degetul 
meu în semnul 
cuielor şi dacă nu voi pune mâna 
mea în coasta Lui, nu voi 
crede” (Ioan 20, 25). De aceea, 
peste opt zile, Hristos-Domnul S-a 
arătat şi lui Toma, zicându-i: „Adu 
degetul tău încoace şi vezi mâinile 
Mele şi adu mâna ta şi o pune în 
coasta Mea; şi nu fi necredincios, 
ci credincios. A răspuns Toma şi I
-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul 
meu! Iisus i-a zis: Pentru că M-ai 
văzut, ai crezut. Fericiţi cei ce n-
au văzut şi au crezut!” (Ioan 20, 
27-29). Cu alte cuvinte, fericiţi 
sunt cei care văd duhovniceşte, 
cu ochii credinţei, pe Dumnezeu 
Cel nevăzut, pentru că simt 
prezenţa Lui dumnezeiască 
iubitoare şi  vindecătoare. 

Înţelegem că Hristos-Domnul Cel 
înviat din morţi, cu iubire şi 
înţelepciune, dojenind şi luminând 
pe ucenicul Său Toma, îl vindecă 
de îndoială sau de puţinătatea 
credinţei lui.  

Când s-a atins de trupul omenesc 
al lui Iisus Cel înviat, Toma a 
mărturisit dumnezeirea Lui, 
zicând:Domnul meu şi Dumnezeul 
meu!  

Toma s-a atins de trupul 
material, văzut şi limitat al lui 
Hristos, dar a mărturisit pe 

Dumnezeu Cel nematerial, 
nevăzut şi nemărginit. El s-a 
atins de semnele Crucii şi a 
mărturisit slava Învierii. S-a 
atins de semnele suferinţei şi 
ale morţii trecătoare, dar a 
mărturisit puterea Învierii şi a 
vieţii veşnice. S-a atins de 
semnele lăsate în trupul lui 
Hristos de păcatele oamenilor 
(trădare, invidie, ură şi 
violenţă), dar a mărturisit 
puterea iubirii lui Dumnezeu 
mai tare decât păcatul şi 
moartea. S-a atins de semnele 
istoriei păcătoase care ucide, 
dar a mărturisit veşnicia iubirii 
milostive a lui Dumnezeu care 

dăruieşte viaţă.  

DUMINICA SFINTELOR PAȘTI 

 

Programul 
Săptămânii Patimilor 
 

Luni 09 aprilie 

ora 18.00 Denie  
ora 19.30 Taina 
Sfintei Spovedanii 

 Marţi 10 aprilie 

ora 18.00 Denie  
ora 19.30 Taina 
Sfintei Spovedanii 

 Miercuri 11 aprilie 

ora 18.00 Denie  
ora 19.30 Taina 
Sfintei Spovedanii 

 Joi  12 aprilie  

ora18.00  Denia  celor 
12 Evanghelii 

 Vineri 13 aprilie 

ora 18.00 Denia 
Prohodului  Domnului 

 Sâmbătă 14 aprilie 

ora 23.45 Slujba 
Învierii - Sfânta 
Liturghie 

A n u n ţ u r i   

F o a i e  a  r o m â n i l o r  d i n  B e l g i a  
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Imagine din Biserica Sfântului 

Mormânt, Ierusalim 
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CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 9-15 APRILIE 2012 

9  L   Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea, Sf. Cuv. Vadim (Denie)  

10 M Sf. Mc. Terentie, Pompie African, Maxim şi Macarie, Sf. Dima (Denie)   

11 M + Sf. Ier. Calinic de la Cernica, Sf. Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului  (Denie) 

12 J + Sf. Mucenic Sava de la Buzău, Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul, Sf. Antuza (Denia celor 12 Evanghelii) 

13 V Sf. Mc. Artemon, Sf. Mc. Elefterie Persul (Denia Prohodului Domnului) 

14 S + Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, Sf. Ier. Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei ; Sf. Mc. Tomaida  

15 D + Învierea Domnului (Sfintele Paşti) 

 

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 

 Învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu este ceva separat de noi, ci este ceva care trebuie să 
se întâmple și în noi. Viața unui creștin adevărat, a unui creștin botezat și trăitor al Evangheliei este de 
fapt o viață în Înviere. Noi am înviat împreună cu Domnul Hristos, trăim în Înviere, suntem fiii Învierii și 
avem în față înălțarea, suntem candidați ai înăltării la cer împreună cu Domnul Hristos și așteptăm 
înălțarea noastră la cer. Ca să ajungem la înălțarea la cer trebuie mai întâi să ne înăltăm peste lumea 
aceasta, să ne înălțăm peste pacatele noastre, să nu mai admitem în viața noastră nici un fel de lucru rău 
și atunci înălțati fiind peste păcate, înălțându-ne prin virtuți, putem ajunge și la înălțarea împreună cu 
Domnul nostru Iisus Hristos. Ortodoxia nu este atât cu tragismul suferinței Mântuitorului, ci este cu 
bucuria Învierii. Când avem bucuria Învierii suntem în miezul Ortodoxiei. 

 

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  

ȘTIRI 

 

Pelerinaj ortodox de Florii în Bucureşti 

Sâmbătă, 7 aprilie 2012, în ajunul praznicului împărătesc al Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile), Patriarhia Română şi 
Arhiepiscopia Bucureştilor au organizat în Bucureşti pelerinajul de Florii la care au participat ierarhi, preoţi, monahi, monahii şi 
credincioşi din Capitală şi din judeţul Ilfov. Evenimentul religios-misionar este organizat cu sprijinul Centrului de Presă 
BASILICA al Patriarhiei Române. 

Sfântul Calinic de la Cernica – prăznuit în Duminica Floriilor 

Anul acesta, prăznuirea Sfântului Calinic de la Cernica cade în Sfânta şi Marea Zi Miercuri (11 aprilie) în Săptămâna Patimilor 
şi, conform rânduielilor liturgice şi Tipicului Mare al Sfântului Sava cel Sfinţit, prăznuirea se mută în Duminica Intrării Domnului 
în Ierusalim sau a Floriilor (8 aprilie). 

Iubirea mai tare decât moartea. Înţelesul şi folosul pomenirii morţilor. O nouă lucrare publicată la Editura Cuvântul Vieţii 

Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a publicat o lucrare semnată de Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul României, intitulată Iubirea mai tare decât moartea. Înţelesul şi folosul pomenirii morţilor. Lucrarea, însumând 64 de 
pagini, face mai accesibile semnificaţia şi folosul rugăciunilor şi slujbelor de pomenire a celor decedaţi. 


