
 

 

de această femeie, deşi de alt neam şi de 

credinţă religioasă diferită, manifestă res-

pect, întrucât şi ea este o fiinţă umană 

creată după chipul lui Dumnezeu şi che-

mată la mântuire. Astfel, se vede că 

Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos 

nu este destinată numai evreilor, ci 

tuturor popoarelor. Prin ruperea barierelor 

mentale şi prin vindecarea celor ce suferă 

de complexul de superioritate, Mântuitorul 

Iisus Hristos prefigurează deja taina 

Bisericii Sale care se va constitui 

nu numai din iudei, ci şi din alte 

etnii, adică din toate popoarele 

care vor crede în El. 

Faptul că Mântuitorul Iisus Hristos 

vorbeşte cu o femeie samarineancă 

reprezintă demolarea unei alte 

bariere mentale, şi anume com-

plexul superiorităţii bărbatului faţă 

de femeie. În lumea antică păgână, 

femeia era considerată ca fiind doar un 

obiect util. Deşi în societatea iudaică veche 

femeia se bucura de o anumită considera-

ţie, totuşi exista o mare diferenţă de valoare 

între bărbat şi femeie, încât nu se putea 

spune că femeia este egală cu bărbatul în 

faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. Însă, prin 

însăşi convorbirea teologică a lui Iisus cu o 

femeie păcătoasă, de alt neam şi de cre-

dinţă diferită, El cheamă la sfinţenie şi 

mântuire nu numai bărbaţii, ci şi femeile. 
 
† Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
 
Fragment din predica Apa cea vie“ este 
harul mântuitor care adună popoarele în 
Biserică 
 

Învăţătura centrală a Sfintei Evanghelii din 

Duminica a V-a după Sfintele Paşti, numită 

şi Duminica Femeii Samarinence, este 

faptul că Mântuitorul Iisus Hristos dăruieşte 

lumii harul mântuitor, numit 'apa cea vie'. 

De asemenea, Evanghelia ne mai 

descoperă trei adevăruri deosebite cu o 

semnificaţie profundă pentru viaţa noastră. 

În primul rând, Mântuitorul Iisus Hristos 

schimbă mentalităţi ostile în atitudini 

paşnice. În al doilea rând,schimbă 

viaţa omului păcătos într-o viaţă 

duhovnicească nouă. Şi în al treilea 

rând, cheamă la mântuire pe toţi 

oamenii, indiferent de religie şi de 

etnie. Îi cheamă să creadă în El şi 

să dobândească viaţa veşnică. 

 

Mântuitorul Iisus Hristos, iudeul 

care nu ocoleşte Samaria, ci intră 

în dialog cu samarinenii, pentru a 

le binevesti adevărata credinţă 

Este cunoscut faptul că între iudei şi sama-

rineni erau multe bariere mentale de ordin 

religios şi cultural, astfel încât între ei dom-

nea o duşmănie veche. Se dispreţuiau 

reciproc şi se evitau reciproc.Samarinenii, 

ca şi ţinutul lor, erau socotiţi de către iudei 

ca fiind spurcaţi. Nici un iudeu nu se apro-

pia de vreun samarinean, nu-i vorbea, nu 

lua vreodată ceva din mâna lui. Ca să evite 

orice fel de întâlnire cu samarinenii, iudeii 

care mergeau în Galileea ocoleau Samaria. 

De ce? Pentru că în timpul invaziei asiro-

babiloniene, samarinenii s-au amestecat cu 

invadatorii, stricându-şi astfel rânduielile 

religioase, socotite sacre pentru fiii lui 

Israel. În loc să considere Ierusalimul şi 

templul din Ierusalim ca fiind centrul    

închinării la adevăratul şi unicul Dumnezeu, 

samarinenii şi-au construit un templu pro-

priu, pe muntele Garizim, unde se închinau 

lui Iahve, dar şi unor idoli asiro-babilonieni. 

Pentru iudei, acest comportament era 

considerat erezie şi decădere religioasă. În 

principal, samarinenii nu respectau cele 

mai importante din poruncile Vechiului 

Testament, şi anume: 'Să nu-ţi faci chip 

cioplit…' (Ieşire 20, 4; Deuteronom 5, 8), 

şi 'Să nu mergeţi după alţi dumnezei, după 

dumnezeii popoarelor care se vor afla 

împrejurul vostru' (Deuteronom 6, 14). Din 

această cauză, samarinenii erau considera-

ţi de iudei ca fiind trădători şi rătăciţi adică, 

având o credinţă pervertită prin influenţe 

păgâne. 

Însă Mântuitorul Iisus Hristos este iu-

deul care nu ocoleşte Samaria. Mai mult, 

El vorbeşte cu o femeie din Samaria, 

rupând astfel, prin dialog, barierele 

mentale ale ostilităţii, create de diferen-

ţele religioase şi culturale. El trece peste 

complexul superiorităţii iudeilor faţă de 

samarineni şi peste complexul inferio-

rităţii samarinenilor faţă de iudei. Iar faţă  

DUMINICA A V-A DUPĂ PAȘTI (A SAMARINENCII) 
Moment aniversar în paro-

hia Sfinţii Constantin şi Elena din 

Nisa  

În Duminica a V-a după Paşti, la 13 

mai 2012, Parohia Sfinţii Constantin 

şi Elena din Nisa, Franţa, va îm-

brăca haine de sărbătoare, în 

această zi împlinindu-se 11 ani de 

la înfiinţarea acesteia. Cu această 

ocazie Sfânta Liturghie va fi oficiată 

de Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, 

Mitropolitul Ortodox Român al 

Europei Occidentale şi Meridionale.  

 

Hram la Mănăstirea Prislop 

De sărbătoarea Sfântului Apostol şi 

Evanghelist Ioan, Mănăstirea Pri-

slop din judeţul Hunedoara şi-a 

serbat unul dintre hramuri. La hram 

au fost prezenţi nouă arhierei ai 

Bisericii Ortodoxe Române şi mulţi-

mi de credincioşi, după cum infor-

mează „Ziarul Lumina”. Sfânta 

Liturghie arhierească a fost săvâr-

şită de Înalt Preasfinţitul Laurenţiu, 

Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul 

Ardealului, înconjurat de un sobor 

de ierarhi, preoţi şi diaconi. De 

numele acestui aşezământ mona-

hal din Ţara Haţegului se leagă 

numeroase exemple de înaltă 

vieţuire duhovnicească, cele mai 

cunoscute fiind Sfântul Ioan de la 

Prislop, canonizat în 1992 şi 

prăznuit în fiecare an la 13 septem-

brie, şi marele duhovnic Arsenie 

Boca (1910-1989), personalitate 

marcantă a monahismului româ-

nesc al secolului XX.   

Sursa: www.basilica.ro 
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Curs gratuit  de limba franceză 
pentru începători, la Biserica 

Sfânta Parascheva, 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 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 

AGENDA EUROPEANĂ 

  
 

 
 

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 7—13 MAI 2012 

14   L    Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont  
 
15   M    Cuv. Pahomie cel Mare; Cuv. Ahile, Ep. Larisei   
 
16   M Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru (Dezlegare la peşte)  
 
17   J Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Cuv. Nectarie şi Teofan  
 
18   V Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare (Dezlegare la peşte) 
 
19  S  Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Cuv. Memnon  
 
20  D  Sf. Mc. Talaleu; Cuv. Talasie; Cuv. Marcu Pustnicul 

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  

Ferește-te de rău și fă binele 

Credința noastră creștină este izvor de fapte bune, ne angajează la fapte bune. ‘’Toate câte vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi 

lor la fel’’(Mt.7, 12). Este un cuvânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Adică, faceți ceva pozitiv, să nu ne mulțumim numai să nu facem rău. 

‘’Ferește-te de rău și fă binele’’, zice psalmistul în programul pe care l-a cuprins el în psalmul al 33-lea. De ce nu se mulțumește să spună 

numai ,,Ferește-te de rău’’ ? Cineva care nu face rău, nu se poate zice că este într-o stare mai bună decât un mort, pentru că nici mortul 

nu face nici un rău. Omul bun trebuie să facă bine, este făcut spre bine, iar dacă Dumnezeu are milă și omul trebuie să aibă milă, dacă 

Dumnezeu are bunătate și omul trebuie să fie bun, dacă Dumnezeu știm că este iubitor de oameni și noi trebuie să fim iubitori de oameni. 

Și atunci, dacă suntem angajați unii față de alții, se schimbă la față toată existența, se schimbă la față cei din jurul nostru. Nimenea nu 

poate face binele absoult, om fiind, mărginit fiind, nu poate face bine pentru toată lumea aceasta și fiecare face binele acolo unde suntem, 

unde ne este rostul, unde-i familia noastră, comunitatea noastră, obștea noastră. Acolo trebuie să aducem ceva și să adaugăm ceva prin 

noi la ceea ce nu este, la ceea ce n-ar fi dacă nu am fi noi. Suntem chemați, suntem zidiți de Dumnezeu spre fapte bune; la Judecata 

de Apoi vom fi întrebați de fapte pe care le-am făcut sau pe care nu le-am făcut și dacă citim al 25-lea capitol din Sfânta Evanghelie de la 

Matei în partea de sfârșit, de la versetul 40 și mai încolo, vedem că Domnul Hristos, vorbind despre Judecata de Apoi, a spus că cei care  

n  -au facut bine vor fi osândiți. Nu apare că vor fi osândiți cu cei care au facut rău, deși și aceia vor fi osândiți, vor fi osândiți și aceia ce nu 

au făcut bine după puterea lor. Cum trupul fără suflet este mort și credința fără faptă bună este moartă.  

Săptămâna va începe, la Bruxelles, cu trei reuniuni ale miniștrilor de externe, miniștrilor agriculturii și de finanțe. Miniștrii de externe vor 

discuta despre Afganistan, în perspectiva summitului NATO de la Chicago, vor adopta noi sancțiuni la adresa Siriei și vor avea o discuție 

referitoare la relația cu Rusia, în contextul alegerii noului președinte, Vladimir Putin și al viitorului summit UE - Rusia, ce va avea loc la 3 - 4 

iunie, la Sankt Petersburg. Miniștrii agriculturii vor analiza reforma politicii agricole și a celei în domeniul pescuitului după 2014, iar miniștrii 

de finanțe vor discuta despre guvernanța economică în Uniunea Europeană și vor încerca sa găsească un acord referitor la recapitalizarea 

băncilor. La sfârșitul săptămânii, liderii instituțiilor europene, ai NATO și șefii de stat și de guvern din țările membre NATO vor pleca la 

Chicago, în Statele Unite, unde va avea loc, la 20 și 21 mai, summitul NATO, cel mai mare de pâna acum din istoria Alianței Nord-Atlantice. 

Anunț 
Cei care doresc să participe la vizita organizată pe 30 iunie 2012 de Parohia “Sfânta Parascheva” din Bruxelles la deținuții români de la 
penitenciarul Saint Gilles (Bruxelles) pot trimite un e-mail cu datele de contact la adresa: 
preot@sfantaparascheva.be.   


