
 

 

se vedea aşa cum este în realitate, sau 
uneori poate aşa cum îl văd şi ceilalţi. Nu 
se mai socoteşte ca fiind fără vreo vină, 
înzestrat numai cu drepturi şi calităţi, 
neprihănit, 'stăpân al lumii', superior tuturor 
celorlalţi confraţi ai săi. Deci, încetează 
acea iluzie sau părere de sine. Începe a se 
judeca pe sine şi a-şi osândi vechile păcate 
şi obiceiuri.  

Orbirea spirituală ca incapacitate a unor 
oameni de-a recunoaşte în minunile lui 
Iisus Hristos prezenţa dumnezeirii Lui, de-a 
crede în El şi a-L mărturisi ca fiind 
Mântuitor al omenirii, Care vindecă natura 
umană de păcat, boală şi moarte, se 
manifestă şi astăzi în multe forme: ateism 

sau ostilitate faţă de religie, 
nihilism sau indiferenţă faţă de 
valorile credinţei, secularizare sau 
diminuare a vieţii spirituale, până la 
uitarea de Dumnezeu şi de 
Biserică.  

Însă, adesea, oamenii care au 
trecut prin suferinţă şi au 
cunoscut ajutorul lui Dumnezeu, 
ca vindecare şi eliberare, 
sporesc în credinţă ca vedere 
spirituală a prezenţei şi lucrării 

lui Dumnezeu în viaţa omului.  

În concluzie, Evanghelia de astăzi 
ne arată cum un orb din naştere 
a devenit văzător şi mărturisitor 
credincios al lui Hristos, iar unii 
dintre cărturarii farisei care 
vedeau trupeşte au rămas în 

orbirea lor spirituală, refuzând 
să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui 

Dumnezeu.  

Prin urmare, vedem că Dumnezeu poate 
face dintr-un om infirm un dascăl, un 
misionar, un trimis al Său în lume. Dar 
vedem şi cât de mare este iubirea lui 
Dumnezeu şi cât de mare este lucrarea 
harului lui Dumnezeu în oameni.  

De aceea, împreună cu orbul vindecat 
mărturisim şi noi că Iisus este Fiul lui 
Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire 
pentru oameni şi pentru mântuirea lor, şi, 
luminaţi de harul lui Iisus, ne închinăm Lui, 

spre slava Preasfintei Treimi şi spre 
mântuirea noastră. 

Fragment din Predica Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, la Duminica a VI-a după Paşti (a 
Orbului din naştere) 

VEDERE PRIN SIMŢURI ŞI VEDERE 

PRIN CREDINŢĂ 

Orbirea sufletească, mai grea decât 

orbirea fizică 

 
Evanghelia din Duminica Orbului pune în 
contrast izbitor lumina pe care Mântuitorul o 
dăruieşte acestui orb din naştere, făcându-l 
să vadă, şi invidia întunecată a fariseilor 
care nu-l iubeau pe Iisus când El vindeca 
pe cei bolnavi.  

În această atitudine a fariseilor faţă de 
minunea săvârşită de Iisus, atitudine de 
invidie, ură, răzvrătire şi negare a minunii, 
se împlinesc cele spuse de 
Mântuitorul Hristos: '… Spre 
judecată am venit în lumea 
aceasta, ca cei care nu văd să 
vadă, iar cei care văd, să fie 
orbi' (Ioan 9, 39). Pentru că cel 
care nu văzuse nimic, încă de la 
naşterea sa, acum vede, şi mai 
mult decât aceasta, deşi nu 
văzuse scrise făgăduinţele venirii 
Mântuitorului, atunci când 
întreabă pe Cel ce-i dăduse 
lumina: 'Cine este, Doamne, (Fiul 
lui Dumnezeu) ca să cred în El?', 
iar Iisus îi răspunde: 'L-ai şi văzut! 
Şi Cel ce vorbeşte cu tine, Acela 
este' (Ioan 9, 37), orbul 
mărturiseşte: 'Cred, Doamne! Şi s
-a închinat Lui' (Ioan 9, 38). Iar 
fariseii, cei ce vedeau cu ochii 
trupeşti, au ales să fie orbi, să nu 
vadă minunea vindecării orbului 
din naştere, ei care văzuseră cum cele 
scrise despre Mesia se împlineau în Iisus 
Hristos, totuşi acum preferau să nu vadă şi 
să fie orbi.  

Cu alte cuvinte, Evanghelia ne arată că 
mai mare boală este necredinţa sau 
orbirea spirituală decât orbirea 
trupească sau fizică şi că mai uşor se 
vindecă cineva de orbirea trupească 
decât de orbirea sufletească a 

necredinţei.  

Orbirea trupească împiedică pe cel care 
suferă de această boală să vadă soarele 

fizic şi frumuseţile acestei lumi pământeşti, 
însă orbirea duhovnicească împiedică pe 
cel stăpânit de ea să-L vadă pe Soarele 
dreptăţii şi Părintele luminilor, pe Hristos 
Domnul, Care a zis: 'Eu sunt Lumina lumii; 
cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vieţii' (Ioan 8, 
12) şi 'Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii 

sunt' (Ioan 9, 5).  

 
Orbirea sufletească sau duhovnicească 
este întunecarea minţii omului şi înrobirea 
lui prin tot felul de păcate sufleteşti şi 
trupeşti, care sunt boli ale sufletului şi care 
îl aruncă pe om în orbire şi nesimţire 
duhovnicească, iar trupul în diferite boli.  

Omul orbit sufleteşte trăieşte în uitare de 
Dumnezeu şi înrobit de grijile acestei vieţi 
pământeşti, nu se mai roagă, nu mai este 
milostiv şi nu-i mai ajută sau 'nu-i mai vede 
şi nu-i mai aude' pe cei din jurul său când 
aceştia au nevoie şi cer ajutorul lui.  

Un om orb din punct de vedere 
duhovnicesc vede totul prin prisma 

propriilor sale patimi: cel iubitor de arginţi 
gândeşte că toţi sunt iubitori de arginţi, cel 
răpitor al bunurilor altuia crede că toţi sunt 
lacomi şi răpitori, cel desfrânat gândeşte că 
toţi sunt desfrânaţi, cel bârfitor că toţi sunt 
bârfitori, cel rău şi invidios crede că şi alţii 
sunt la fel. Îi vede pe ceilalţi în funcţie de 
starea lui duhovnicească, adică îi judecă pe 
alţii după ceea ce zace în sufletul lui.  

De asemenea, cel orbit duhovniceşte nu se 
cunoaşte nici pe sine însuşi aşa cum este 

cu adevărat. El se consideră drept şi 
îndreptăţit, având mereu şi neîncetat 
dreptate şi îndurând necazuri şi nevoi 
numai din vina celorlalţi şi exclusiv datorită 
urii lor neîmpăcate, lui îi este permis orice, 
celorlalţi revenindu-le numai sarcina de a-l 
admira şi lăuda în orice împrejurare.  

Însă harul lui Hristos schimbă această 
atitudine a omului faţă de semeni şi faţă de 
sine însuşi. Adică îl ajută să vadă numai 
lumina din viaţa semenilor săi, iar pe sine a 

DUMINICA A VI-A DUPĂ PAȘTI (A ORBULUI) 
Catedrala patriarhală: De 354 de 

ani sub ocrotirea Sfinţilor 

Împăraţi Constantin şi Elena  

De sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi 

Constantin şi Elena, prăznuită luni, 

21 mai, se va sărbători hramul 

istoric al Catedralei patriarhale din 

Bucureşti. Cu această ocazie, 

Sfânta Liturghie va fi oficiată de 

Preafericitul Părinte Daniel, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, pe un podium amenajat 

lângă Catedrala patriarhală. Cu 

ocazia hramului, credincioşii care 

vor urca Dealul Mitropoliei vor avea 

ocazia să se închine la părticele din 

moaştele Sfinţilor Împăraţi 

Constantin şi Elena şi la moaştele 

Sfântului Dimitrie cel Nou, 

ocrotitorul Bucureştilor.   

Ambasadorul Franţei în România 

în vizită de prezentare la 

Patriarhia Română  

În ziua de 18 mai 2012, la 

Reşedinţa patriarhală, Preafericitul 

Părinte Patriarh Daniel a primit în 

vizită de prezentare pe Excelenţa 

Sa Domnul Philippe GUSTIN, noul 

ambasador al Franţei în România.   
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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  
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CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 21—27 MAI 2012 

21  † L    Sfinții Împărați Constantin și Elena 
 

22    M   Sfinții Mucenici Vasilisc și Marcel; Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf.Mc.Sofia 
 

23    M Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei (Dezlegare la peşte) 
 

24 †  J Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor; Sfântul Cuvios Simeon 
 

25  † V A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul  (Dezlegare la peşte) 
 

26  S  Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli 
 

27  D  Sfantul Ioan Rusul; Sfantul Mucenic Iuliu Veteranul 

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  

Măsura credinței este măsura vieții 

Întrebarea ,,Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?’’ este o întrebare pe care Domnul Hristos o pune tuturor oamenilor și fiecare dintre noi avem de 
răspuns, și răspundem la întrebarea aceasta, de câte ori vrem noi să răspundem sau de câte ori ni se pune nouă întrebarea. Întrebarea nu 
ne-o pune Domnul Hristos, ci viața pe care o ducem, împrejurările de viață în care trăim. Răspunsul nostru la întrebare este, de fapt, viața 
pe care o ducem. Măsura credinței este măsura vieții. Nu există un aparat de măsurare a credinței, așa cum, de exemplu, este un aparat 
de măsurare a tensiunii. Nu există așa ceva. Dar, noi știm care este măsura credinței noastre, pentru că măsura credinței e măsura vieții. 
Nu se poate să ai o credință în conștiință, în inimă și o viață despărțită de credință. Dacă viața este cu fapte care arată necredința, 
înseamnă că credința nu este lucrătoare sau poate-i chiar neexistentă. Sunt oameni care se declară necredincioși. Sunt mulți, însă, care 
se declară credincioși și duc viață de necredincioși. Aceia sunt înșelați ei înșiși când spun că au credință, dacă nu au și o viață pe măsura 
credinței. Deci, credința trebuie să fie lucrătoare. Întrebarea ,,Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?’’ este o întrebare la care răspundem nu atât 
cu cuvântul : ,,Da, cred’’, ci mai ales cu viața din care reiese statornicia noastră sau nestatornicia noastră în credință, în credința lui 
Dumnezeu. 

Sfântul Apostol Pavel  a formulat niște adevăruri, ușor de ținut minte, și a zis : ,,În Iisus Hristos nici tăierea împrejur nu folosește nimic, nici 
netăierea împrejur, ci credința lucrătoare prin iubire’’. Deci nu numai credință și iubire: credința lucrătoare prin iubire. Legătura aceasta 
între credință și iubire, Sfântul Apostol Pavel o afirma și în Epistola întâi către Corinteni, în capitolul 13, unde citim între altele: ,,De-aș avea 
credință atât de multă încât să mut și munții, dacă nu am dragoste nimic nu sunt’’. Deci nu am nici o valoare daca am numai credință, chiar 
dacă prin credință aș muta și munții, n-am nici o valoare dacă la credință nu se adaugă și iubirea. Bineînțeles, că Sfântul Apostol Pavel era 
luminat de la Duhul Sfânt și, fiind luminat de Duhul Sfânt, înțelegea niște lucruri pe care ceilalți de multe ori nu le puteau înțelege.  

Principalul eveniment al săptămânii ce urmează este reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern europeni, care vor discuta, miercuri 

seara, la Bruxelles, despre măsurile prioritare pentru stimularea creșterii economice și pentru crearea de locuri de muncă și revenirea la o 

crestere durabilă. Discuțiile vor pregăti summitul de vară de la 28 și 29 iunie. Liderii europeni vor analiza și situația Greciei. Europenii doresc 

rămânerea Greciei în zona euro, însă apar tot mai multe opinii, care arată ca o ieșire controlată a Greciei din zona euro trebuie luată în 

calcul. Parlamentarii europenii vor discuta și ei despre creșterea economică și crearea de locuri de muncă într-o dezbatere cu președintele 

Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, marți, la Strasbourg, iar președintele Parlamentului European, Martin Schulz, se va întâlni cu șefii 

de stat și de guvern europeni la începutul reuniunii acestora de miercuri seara. Luni, este așteptat să se încheie, la Chicago, în Statele Unite 

ale Americii, summitul NATO, considerat cel mai mare de pâna acum din istoria Alianței Nord-Atlantice. Luni, noul ministru român al justiției, 

Titus Corlățean, va face prima sa vizită la Bruxelles, la Comisia Europeană. 


