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PASTORALA SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE cu prilejul
ANULUI OMAGIAL AL TAINEI SFÂNTULUI MASLU ŞI AL ÎNGRIJIRII BOLNAVILOR ÎN PATRIARHIA ROMÂNÃ*
Preacuviosul cin monahal, preacucernicului cler şi prea iubiţilor
credincioşi din cuprinsul
Patriarhiei Române.
Har, milă și pace de la Dumnezeu
Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la
noi părintești binecuvântări!
Preacuvioși și Preacucernici Părinți;
Iubiți frați și surori în Domnul,

Anul 2012 a fost proclamat de Sfântul Sinod ca Anul omagial al Tainei
Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română, având în
vedere că viața și sănătatea omului
sunt daruri ale lui Dumnezeu față de
care Biserica își arată mereu grija
și responsabilitatea. Sfânta Evanghelie și Sfinții Părinți subliniază
legătura între suflet și trup, între
viața spirituală și activitatea socială
a omului, între rugăciune și acțiune,
între evlavie și dărnicie, între Liturghie și filantropie. Îngrijirea bolnavilor și curățirea de păcat au fost accentuate încă din Vechiul Testament
prin îndemnul de a cerceta pe bolnavi „Nu te teme a cerceta pe bolnavi,
că pentru aceste fapte vei câștiga iubirea” (Ecclesiastul 7, 37) și sfatul de
a recurge la știința medicilor, care
este de la Dumnezeu: „și doctorului
dă-i loc, că și pe el l-a făcut Domnul
[…] că și el se va ruga Domnului, ca
să dea odihnă și sănătate spre viață”
(Înțelepciunea lui Iisus Sirah 38,
12, 14), subliniind rolul curățitor și
tămăduitor al untdelemnului sfințit
și al ungerii bolnavului de șapte ori
cu acesta (Lev. 14, 15-17; Is. 61, 1).
Vindecarea celor suferinzi este
unul dintre actele însoțitoare
propovăduirii Mântuitorului Iisus
Hristos pe acest pământ, o împlinire a profețiilor Vechiului Testament
(Isaia 53, 4). Sfântul Evanghelist Matei mărturisește că Hristos „a scos
duhurile cu cuvântul și pe toți cei bolnavi i-a vindecat, ca să se împlinească
ceea ce s-a spus prin Isaia proorocul,
care zice: «Acesta neputințele noast-

re a luat și bolile noastre le-a purtat»” (Matei 8, 16-17). De asemenea,
tămăduirea bolnavilor este o manifestare a puterii dumnezeiești a lui
Hristos, Care a venit în lume spre a
vindeca, prin Pătimirile, Moartea
și Învierea Sa, întreaga umanitate
căzută în boala păcatului „toți câți
aveau bolnavi de felurite boli îi aduceau la El; iar El, punându-și mâinile
pe fiecare dintre ei, îi făcea sănătoși.
Din mulți ieșeau și demoni, care strigau și ziceau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu” (Luca 4, 40-41).
Mântuitorul
Iisus
Hristos
a
împărtășit Apostolilor Săi puterea
vindecării când i-a îndemnat: „Mergând, propovăduiți, zicând: S-a apropiat Împărăția cerurilor. Tămăduiți
pe cei neputincioși, înviați pe cei
morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți-i” (Matei 10, 7-8).
Modalitatea biblică a vindecărilor,
prin pocăință și ungere cu untdelemn, este relatată de Sfântul
Evanghelist Marcu, care spune că
Apostolii propovăduiau pocăința „și
scoteau mulți demoni și ungeau cu
untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau” (Marcu 6, 13). Însă, puterea
vindecării sufletești, adică a iertării
păcatelor, care depășește miracolul
oricărei vindecări trupești, le-a fost
încredințată Apostolilor după Înviere, când Hristos Mântuitorul le-a zis
acestora: „Precum M-a trimis pe Mine
Tatăl, vă trimit și Eu pe voi. Și zicând
acestea, a suflat asupra lor și le-a zis:
Luați Duh Sfânt! Cărora veți ierta
păcatele, le vor fi iertate; și cărora
le veți ține, vor fi ținute” (Ioan 20,
21-23). Vindecarea bolnavilor sau
alinarea acestora nu a fost niciodată
lucrarea exclusivă a puterii și ostenelilor omenești, exprimate în actul
medical și social. În Taina Sfântului
Maslu, prin slujirea episcopilor și a
preoților, Mântuitorul Hristos este
Cel care ne vindecă în mod nevăzut,
Sfântul Apostol Petru mărturisind
că: „[…] noi suntem astăzi cercetați

pentru facere de bine unui om bolnav, prin cine a fost el vindecat, cunoscut să vă fie vouă tuturor și la tot
poporul Israel, că în numele lui Iisus
Hristos Nazarineanul, pe Care voi
L-ați răstignit, dar pe Care Dumnezeu L-a înviat din morți, întru Acela
stă acesta sănătos înaintea voastră!”
(Fapte 4, 9-10). Întrucât Taina Sfântului Maslu reprezintă lucrarea
principală a Bisericii pentru bolnavi și suferinzi, Sfântul Apostol Iacov
îl îndrumă pe creștinul bolnav „să
cheme preoții Bisericii și să se roage
pentru el, ungându-l cu untdelemn,
în numele Domnului. Și rugăciunea
credinței va mântui pe cel bolnav și
Domnul îl va ridica, și, de va fi făcut
păcate, se vor ierta lui” (Iacov. 5, 1415). În acest fel, este evidențiat scopul vindecător al Tainei Sfântului
Maslu, și anume de a vindeca omul
bolnav sufletește și trupește, prin
mărturisirea prealabilă a păcatelor
în Taina Spovedaniei și, apoi, prin
primirea Sfintei Împărtășanii, pentru desăvârșirea vindecării primite
de la Mântuitorul Iisus Hristos. Prin
rugăciunile rostite la slujba Sfântului
Maslu, cerem de la Hristos tămăduire
celui care este în neputința sufletului și a trupului și să întărească toate
mădularele și gândirea acestuia cu
harul Tău.
Bolile nu constituie un efect exclusiv
al păcatului și, prin urmare, vindecarea sufletească și cea trupească
nu pot fi separate. Când trupul se
vindecă, se bucură și sufletul, iar
când sufletul se vindecă, atunci și
trupul se luminează și devine o
icoană a curăției sufletului. În acest
sens, părintele Dumitru Stăniloae
precizează că, „în Taina Maslului, se
împărtășesc credinciosului bolnav, în
chip nevăzut, harul tămăduirii sau
ușurarea durerii trupești, al întăririi
sufletești și al iertării de păcatele
rămase după mărturisire, prin ungerea cu untdelemn sfințit, însoțită de
rugăciunile preoților”. Persoanele

care au primit vindecarea trebuie
să arate, așa cum îndeamnă Sfântul
Vasile cel Mare, pocăință și viață
nouă în Hristos și „să dea dovadă de
îndreptare, prin aceea că fac roade
vrednice de căință și să-și aducă aminte de Domnul, Care spune «Iată că teai făcut sănătos. De acum să nu mai
păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai
rău» (Ioan 5, 14)”.Unele pericope biblice, care se citesc la Taina Sfântului Maslu, precizează îndatoriri ale
creștinilor vindecați sau participanți
la Taina Sfântului Maslu, și anume,
de a se ruga neîncetat unul pentru
altul în scopul vindecării (cf. Iacob
5, 16 și cf. 1 Tes. 5, 16), de a purta
(a se îngriji) de slăbiciunile celor
neputincioși (cf. Romani 15, 1), de
a purta sarcinile unii altora (cf. Gal.
6, 2), de a îmbărbăta pe cei slabi la
suflet și a sprijini pe cei neputincioși
(cf. 1 Tes. 5, 14), de a spori în iubirea față de omul neajutorat, care pe
toate le rabdă (cf. 1 Cor. 13, 7) și, nu
în ultimul rând, de a da mulțumire
pentru toate binefacerile primite,
căci aceasta este voia lui Dumnezeu
(cf. 1 Tes. 5, 18).
În lumina acestor îndemnuri,
creștinii trebuie să aibă mereu
prezentă în suflet porunca Mântuitorului Hristos de a-i cerceta pe cei
suferinzi: „bolnav am fost și M-ați
cercetat” (Matei 25, 36). Taina Sfântului Maslu, ca lucrare sfințitoare și
tămăduitoare a Bisericii, este și un
act de comuniune și de responsabilizare a fiilor Bisericii față de frații lor
aflați în suferință. De aceea, lucrarea Bisericii în general și a fiecăruia
dintre noi pentru ajutorarea aproapelui este binefăcătoare și pentru
cel ajutat și pentru cel care ajută.
Efortul individual al fiecărui credincios în sprijinirea bolnavilor este
completat de lucrarea filantropică
sau caritabilă a Bisericii, ca rod al
lucrării vindecătoare, sfințitoare
și mântuitoare a Domnului nostru
Iisus Hristos, îndreptată către fiecare om. Din acest motiv, filantropia socială a Bisericii nu trebuie
despărțită de Liturghia eclesială, întrucât rugăciunea este izvor de iubire smerită și jertfelnică în și pentru
comunitate.
În prezent, întrucât omul a slăbit
relația sa cu Dumnezeu, este necesar
să unim mai mult știința cu spiritualitatea, arta medicală cu rugăciunea,
cuvântul bun cu fapta caritabilă, grija pentru sănătatea noastră, inclusiv
morală, cu grija pentru sănătatea
celor din jurul nostru și a celor mai
departe de noi. Pentru realizarea
acestui demers este nevoie și de o cooperare mai intensă a Bisericii cu diferite asociații, fundații și organizații
umanitare, în măsura în care Bi-

serica nu-și diminuează vocația ei
pastorală și sfințitoare. Astăzi, Biserica noastră încearcă să contribuie mai mult la alinarea suferinței
atât prin lucrarea ei spirituală, cât și
prin lucrarea ei social-filantropică
și social - medicală, inclusiv prin
promovarea unei culturi medicale
a populației, pentru ca oamenii să
prețuiască mai mult darul sănătății,
evitând bolile, și să fie recunoscători
față de persoanele care îi ajută când
sunt bolnavi, mai ales când ei singuri, din cauza sărăciei, nu-și pot plăti
consultațiile sau medicamentele.
La toate acestea se adaugă și problemele legate de neajunsurile sistemului de sănătate, care duc la
creșterea suferinței și a numărului
de bolnavi. În acest context agravat
de contraste și polarizări sociale,
este absolut necesară cooperarea
dintre Stat și Biserică, pentru a promova o viață sănătoasă în familie
și în societate. Implicarea Bisericii
în asistența medicală socială este
deopotrivă o vocație spirituală și o
necesitate practică. În acest sens,
Biserica noastră promovează atât
colaborarea cu unități medicale de
stat și private din România, cât și
crearea de unități medicale proprii, între care se disting: Spitalul
Providența din Iași, Centrul socio
- medical al Fundației Sfântul Spiridon Vechi din București, Centrul
de îngrijiri paliative Sfântul Ierarh
Nectarie din București, inaugurat în
data de 24 octombrie 2012, și Centrul de îngrijiri paliative din Cluj Napoca, Centrul social - filantropic
eparhial medical Sf. Doctori fără de
arginți Cosma și Damian - Galați,
Centrul de recuperare neuro -motorie de tip ambulatoriu din Turda ș.a.
De asemenea, între cele peste 710
instituții și servicii sociale și medicale organizate în cadrul unităților
bisericești din Patriarhia Română,
trebuie menționate cele 21 de centre
medicale, cabinete medicale și stomatologice, cu servicii interne sau
de ambulatoriu, cele 20 de cămine
și centre multifuncționale destinate persoanelor vârstnice, cele 46 de
centre de zi destinate persoanelor
vârstnice, cele 22 de servicii sociale de îngrijire a vârstnicilor, dar și
zeci de cantine sociale destinate
asigurării hranei zilnice, atât persoanelor care pot veni singure pentru a
servi masa, cât și celor care nu se pot
deplasa. Să nu omitem că, tot pentru
sprijinirea bolnavilor și persoanelor
vârstnice, mai sunt în curs de edificare sau de a fi date în folosință un
număr de 155 de instituții medicale și social - filantropice aparținând
unor unități bisericești.
Filantropia creștină însă nu se

limitează doar la a dărui săracilor și
bolnavilor cele de trebuință trupului, ci izvorăște din credința însoțită
de rugăciune și are ca scop sănătatea
trupului și mântuirea sufletului.
În acest scop în spitalele publice și
private și în unele așezăminte social
- filantropice își desfășoară activitatea un număr de 265 de preoți de caritate, care săvârșesc Sfânta Liturghie și asigură asistență religioasă
(liturgică și pastorală) în cele peste
240 de capele (paraclise) existente.
Iubiți fii și fiice duhovnicești în
Domnul, cu părintească dragoste vă
îndrumăm ca în fața suferinței să vă
întăriți și credința în Dumnezeu și
iubirea lucrătoare pentru aproapele. Grija pentru părinții, soții, copiii
și rudele dumneavoastră, care se
află în boală și neputință, trebuie
să fie mărturie a iubirii creștine în
societate. Viața și sănătatea sunt
daruri ale lui Dumnezeu, pe care vă
îndemnăm să le apărați și cultivați,
spre slava lui Dumnezeu și binele
oamenilor. Chiar dacă nu toți avem
știința de a vindeca trupurile, putem
toți alina sufletele, vesti bunătatea
lui Dumnezeu și sprijini pe cel aflat
în neputință, mai ales în societatea secularizată și individualistă de
astăzi.
Pentru a cunoaște mai bine, în
această perioadă a Postului Nașterii
Domnului, toate sfintele învățături și
deprinderile practice și duhovnicești
acumulate pe durata acestui An al
Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor și pentru a ține aprinsă flacăra
credinței și a dragostei de aproapele,
se vor organiza la parohii, mănăstiri,
protopopiate și la centrele eparhiale colecte de bani, alimente, haine și
medicamente pentru a fi distribuite
tuturor celor aflați în suferință și
bătrânilor bolnavi.
Sfătuim părintește copiii și tinerii
din Biserica noastră să își aducă
aminte de cei neajutorați, să viziteze și să ajute oamenii singuri, bolnavi și săraci, fie acasă, fie la patul de
spital sau în așezămintele sociale,
prețuind și aducând alinare celor
aflați în suferință și celor vârstnici.
Îndemnăm pe toți părinții protopopi să comunice, fără întârziere, centrelor eparhiale, iar centrele eparhiale Patriarhiei Române modul în
care au fost organizate, la nivel local, activitățile desfășurate în sprijinul bolnavilor și a celor vârstnici
care au nevoie de ajutor, în Postul
Nașterii Domnului.
Ne rugăm lui Dumnezeu pentru
medici și pentru ceilalți ostenitori în lucrarea de vindecare și îngrijire a bolnavilor, îi prețuim și îi
îndemnăm părintește să continue și
să sporească această lucrare sfântă

și nobilă, spre a fi constant mâinile
iubirii milostive a lui Hristos pentru
oameni și apărători ai demnității
umane.
Iubiți frați și surori în Domnul, cu
nădejdea că îndemnul nostru pastoral va fi o întărire în credință și o
chemare la fapta cea bună în folosul
celor bolnavi și vârstnici, ne rugăm
Domnului Iisus Hristos, Doctorul
sufletelor și al trupurilor noastre, să
vă binecuvinteze pe toți cu darurile
Sale cele bogate, spre a arăta mai
ales în vremea Postului Crăciunului
multă rugăciune și grijă pentru cei
bolnavi, precum și milostenie față
de toți cei neajutorați.
În felul acesta ne vom pregăti mai
bine pentru slăvitul Praznic al
Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul veșnic al lui Dumnezeu, Care
S-a făcut Om din iubire milostivă
pentru oameni și pentru mântuirea
lor. Harul Domnului nostru Iisus
Hristos și dragostea lui Dumnezeu
Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh
să fie cu voi cu toți! (2 Cor. 13, 13).
PRESEDINTELE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
† DANIEL
Arhiepiscopul Bucureștilor,
Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,
Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române

Adunarea anuală
a tinerilor români din
Germania, Berlin, 12 - 14
octombrie 2012
Prezenţa
tinerilor
în
viaţa
bisericească a românilor din diaspora s-a definit în ultimii ani prin
înfiinţarea unor asociaţii ortodoxe
asemănătoare celor din ţară. De exemplu, Asociaţia Tinerilor Ortodocşi
din Germania (ATORG) adună anual tineretul românesc din centrul
Europei, preşedintele ei fiind P.S.
Sofian Braşoveanul, Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a
Germaniei, Austriei şi Luxemburgului. Anul acesta, între 12-14 octombrie, a avut loc, la Berlin cea de-a
patra adunare a acesteia.
Asociaţia tinerilor români din Germania are drept motto expresia
„Mărturie prin prietenie”, care
trimite la ideea că mărturisirea
credinţei se face prin comuniunea
cu ceilalţi şi nu prin izolare. Tocmai
de aceea, la invitaţia parohiei ortodoxe române din Berlin au răspuns
mai bine de 150 de tineri români
din Germania, Austria, dar chiar şi

din Franţa, care se întâlnesc anual în
preajma sărbătorii Sfintei Cuvioase
Parascheva. Cea de-a patra adunare de la înfiinţarea asociaţiei a avut
loc în parcul de vacanţă Feriendorf
Dorado, situat în regiunea bogată în
păduri şi lacuri din nordul Berlinului, tinerii fiind întâmpinaţi de ÎPS
Mitropolit Serafim şi de către PS Sofian, Episcop vicar.
Invitata întâlnirii a fost Maica Siluana Vlad, cunoscută în lumea tinerilor
prin activitatea sa duhovnicească,
filantropică şi de consiliere şi care
conduce azi obştea de maici „Sfântul
Siluan Athonitul”, de pe lângă Centrul de formare şi consiliere „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” din
Iaşi. Maica Siluana a conferenţiat
pe tema „Sănătate, boală, vindecare şi mântuire prin Iisus Hristos”.
Apelând atât la teologia biblică şi a
Sfinţilor Părinţi, cât şi la informaţii
din domeniul biologiei, medicinei şi
al altor ştiinţe, maica arăta în cuvântul de sâmbătă faptul că sănătatea
sufletească şi cea trupească sunt interdependente, fiindcă omul constituie o singură realitate şi doar ca un
întreg se poate mântui.
Cuvântul maicii a pornit de la tema
păcatului din rai – de unde a început
drama umanităţii – arătând că „haina
de piele” dată de Dumnezeu omului
a constat în tot ceea ce avem astăzi
pentru a putea supravieţui şi a căuta
mântuirea. Dacă înainte omul vedea
cu duhul, acum memoria, gândurile,
experienţa îl ajută să înainteze către
Dumnezeu. Prin urmare, trebuie să
ieşim din „supravieţuire” şi să ne
întoarcem la viaţa cea adevărată.
Aceasta se face prin pocăinţă: ne
recunoaştem greşeala, însă căderea
în pesimismul nevredniciei şi al
neputinţei ridicării este o cale falsă,
care ne poate depărta de Hristos,
Cel Care S-a jertfit pe cruce şi Care
ni Se împărtăşeşte la fiecare Sfântă
Liturghie. Cuvântul de învăţătură a
continuat cu răspunsuri la diferite
întrebări care preocupă pe tineri.
Seara, P.S. Sofian a prezidat adunarea în care tineri din diferite parohii au evaluat activitatea propriilor
comunităţi, exemplificând concret
cum anume se desfăşoară viaţa
tânărului român ortodox aflat peste hotare. După alegerea unui nou
comitet director, organizatorii au
invitat tinerii la discuţii pe grupe,
având teme legate de provocările
aduse credinţei ortodoxe de către
realităţile de astăzi (evoluţia tehnicii, medicinei, bolile familiei moderne, etc.). Duminică, grupul de tineri
a mers la Berlin, unde ÎPS Serafim
şi PS Sofian au sfinţit paraclisul cu
hramul Sfintei Cuvioase Parascheva
de la demisolul noii biserici care va

purta hramul Sfinţilor Arhangheli,
începută prin osteneala martirică
a părintelui Constantin Mihoc şi a
parohienilor din capitala Germaniei şi care continuă astăzi prin
purtarea de grijă a părintelui Clement Lodroman. Biserica s-a arătat
neîncăpătoare la acest moment de
mare bucurie, tot acum având loc
hirotonia întru preot a diaconului
Vlad Manolache pentru parohia „Sf.
Ioan Botezătorul” din Hamburg.
La invitaţia ÎPS Serafim, maica
Siluana a predicat pe marginea
pildei semănătorului, îndemnând
pe părinţi să semene în copiii lor
seminţele credinţei şi exemplul cucerniciei prin participarea la sfintele slujbe, urmarea rânduielilor
bisericeşti şi fapte bune. În continuare, ÎPS Serafim a mulţumit tuturor
celor care s-au ostenit cu organizarea slujbei de sfinţire şi a adunării
tinerilor, îndemnând familiile ortodoxe să rămână unite în jurul Bisericii, participând la taina Sfintei Euharistii şi urmând faptele cele bune.
Biserica este o poartă spre cer, iar
prin ea ne apropiem de Dumnezeu.
De aceea, construcţia unei noi biserici se împlineşte prin osteneală
şi jertfe, uneori duse până la capăt,
aşa cum a fost aceea a părintelui
Constantin Mihoc, acum doi ani. Un
proiect similar celui de la Berlin este
cel iniţiat de PS Sofian la München,
acolo unde se află în construcţie o
biserică şi un centru ortodox românesc, cuprinzând o mănăstire şi o
reşedinţă episcopală.
Sfânta slujbă s-a încheiat cu invitaţia
la o agapă frăţească a tuturor celor
prezenţi, după care tinerii au vizitat
capitala germană, bucurându-se de
o zi minunată de toamnă şi luânduşi rămas bun unii de la alţii, până
anul viitor.
Dumitru Popoiu

Post și libertate

"A mânca - scrie Sf. Efrem Sirul în
veacul IV -, ține de legile firii, dar a
posti ține de libertate".
Cine se poate lăuda că mănâncă
doar pentru că "așa vrea el"? Nu,
tu mănânci pentru că nu poți să nu
mănânci, voința ta reiese din instinctul firesc, nu din libertate. Sigur
că nu este nici un rău în aceasta, nici
un păcat, dar nu este nici virtute.
Virtutea este rod numai al libertății.
"Orice lucrare care nu se face dintr-o desăvârșită libertate - spunea
părintele Sofronie Saharov (+ 1993)
-, nu poate avea valoare veșnica".
Postirea este alegerea liberă de
către om a unei vieți mai nobile,
care are în ea ceva din realitățile
vieții veșnice [...]

Comori adunate
Într-un oraș trăia odată un om tare
zgârcit și egoist. Toată viața n-a făcut
altceva decât să strângă și să strângă
tot mai multă avere. Niciodată nu i-a
păsat de nimeni și de nimic, niciodată
nu a vrut să ajute nici un sărman.
O singură dată, într-o duminică,
trecând prin fața unei biserici, i-a
aruncat unui cerșetor 2 bănuți. Nu
vroia să ajute pe nimeni, pentru că
se gândea în sinea lui: dacă în lumea asta totul poate fi cumpărat, cu
siguranță că și în lumea cealaltă este
la fel.
Într-o zi a murit și a fost dus la porțile
Raiului unde îl aștepta Sf.Petru care
l-a întrebat:
-Ce-i cu tine aici?
-Sfinte Petre aș vrea și eu să intru în
rai. Spuse omul.
-Dar crezi că poți?
Din agenda
Părintelui Mitropolit Serafim
6 oct. – sâvârşeşte un Tedeum în capela ortodoxă a Diaconiei din Neuendetelsau cu prilejul începerii unui nou curs.
Rosteşte o alocuţiune.
7 oct. - slujeşte Sf. Liturghie la Augsburg (Pr. Florin Chelemen). Instalează
pe P.C. Pr. Ciprian Suciu.
10 oct. – participă la Augsburg la întâlnirea Primului Ministru al Bavariei, D-l
Seehofer, cu reprezentanţi ai credincioşilor angajaţi benevol în Biserici (peste
1000). Ţine un cuvânt.
12 oct. - slujeşte Sf. Maslu şi predică la
Berlin.
13 oct. - participă la întâlnirea ATORG
la Berlin.
14 oct. - împreună cu P.S. Sofian sfinţeşte paraclisul de la subsolul bisericii
în construcţie din Berlin şi slujeşte Sf.
Liturghie în sobor mare de preoţi şi
diaconi. Predică. Au fost prezenţi şi D-l
Ambasador Lazăr Comănescu şi membrii Ambasadei.
15-16-17 oct. - slujeşte împreună cu
Protos Clement Sf. Liturghie la Berlin.
16 oct. - participă la Ambasada română la întâlnirea ministrului de externe
Titus Corlăţean cu comunitatea română din Germania. Prezintă situaţia parohiilor din Germania.
20 oct. - slujeşte Sf. Maslu împreună
cu P.C. Pr. Ispas Ruja şi predică la Bochum.
21 oct. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la Dortmund cu prilejul hramului. Ia
parte la agapă.
22 oct. – participă în Fürth la deschiderea cursurilor unei noi Facultăţi „Wilhelm Löhe” patronată de Diaconia din
Neuendetesau.
26 oct. - slujeşte Sf. Liturghie la Nür-

-Pot să plătesc. Am comori
nenumărate.
-Păi de ce n-ai spus așa, omule,
dacă ai comori strânse nu-i nici o
problemă. Ia să vedem câtă avere ai
la tine.
N-a mai putut omul de bucurie când
a auzit că poate plăti intrarea în rai,
doar toată viața nu făcuse decât să
strângă și să strângă. A început să se
scotocească prin toate buzunarele,
dar să vezi, nu mai găsea nici un ban.
Într-un târziu a găsit pe fundul unui
buzunar 2 bănuti.
-Ei omule, i-a spus Sf. Petru, când
ajungi aici, ai doar ceea ce ai dăruit
când ai trăit pe pământ. Acestea sunt
comorile pe care le strânge fiecare
în cer. Cu ele, într-adevăr, poți intra în rai, dar cei doi bănuți ai tăi nu
sunt de ajuns. Dacă în timpul vieții
ai fi făcut mai multe fapte bune poate ai fi intrat, dar așa…
din Patericul pentru copii
Informaţii

nberg. Seara, după Sf. Maslu, participă
la Conferinţa D-nei Dr. Ionela Ciortan
(Constanţa): Vindecarea bolilor prin
sacroterapie (rugăciune şi post) ţinută
în sala Mitropoliei.
27 oct. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la Nürnberg.
28 oct. -slujeşte Sf. Liturghie şi predică la Nürnberg cu prilejul hramului. Ia
parte la agapă.
30 oct. – împreună cu obştea mânăstirii, primeşte pe ziarista Ute Müller
de la „Nürnberger Nachrichten” care a
publicat în ediţia din 6 nov. o întreagă
pagină despre viaţa din mânăstirea
noastră.
Din agenda
P.S. Episcop Sofian
3 oct. - slujeşte Sf. Liturghie la M-rea
Vatoped.
7 oct. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică
la Biserica St. Nikolai.
12-14 oct. - participă, la Berlin, la
Întâlnirea anuală Asociaţiei Tinerilor
Români Ortodocşi din Germania. Invitatul din acest an al întâlnirii a fost
Maica Siluana Vlad, care a vorbit celor
în jur de 150 de tineri din Germania,
Austria, Franţa, Bruxelles, Olanda,
Marea Britanie şi România cu tema
„Sănătate, boală, vindecare şi mântuire
prin Iisus Hristos. Sănătate sufletească
şi trupească prin credinţă”.
14 oct. - Cuv. Paraschiva - împreună
cu IPS Mitropolit Serafim şi un numeros sobor de clerici, săvârşeşte slujba
sfinţirii paraclisului din subsolul bisericii aflate în construcţie la Berlin
(paroh P.C. Protos. Clement Lodroman)
şi slujeşte Sf. Liturghie. Au participat şi
tinerii prezenţi la întâlnirea ATORG.
19 oct. - participă la festivitatea de deschidere a Sărbătorii Centenarului Ce-

Repere pentru postul copiilor
Postul este o valoare care trebuie
insuflată copiilor încă de mici. Un
copil poate să înceapă să postească
nu doar de la 7 ani, ci de la vârste
mult mai mici. Nu trebuie însă forţat.
E bine să înţeleagă şi să îşi dorească
el să postească.
Dacă pentru adulţi postul înseamnă
şi nevoinţă (cantitate mai mică,
renunţare la plăcerea gustului etc.),
pentru copii e important ca postul
să fie relativ uşor, deci să le gătim
mâncăruri gustoase. ...
Pe lângă partea alimentară, copiii trebuie să înţeleagă şi partea
spirituală a postului, fără de care nu
este decât un simplu regim.
Postul copiilor nu poate fi unul separat, întotdeauna fiind unit de postul părinţilor, precum viaţa copilului
este unită de cea a părinţilor.
din „Hristos împărtăşit copiilor”
libidache, la München.
21 oct. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică
la Biserica St. Nikolai.
23 oct. - participă şedinţa de constituire a curatoriului „Teofil Părăian”, la
Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta
de Sus.
26 oct. - Sf. Mucenic Dimitrie - slujeşte
Sf. Liturghie şi predică la Schitul de la
Şinca Noua (jud. Braşov).
27 oct. - Sf. Cuvios Dimitrie de Basarab
– în sobor format de ierarhi, sub protia
P.F. Părinte Daniel, slujeşte Sf. Liturghie la Catedrala din Bucureşti.
28 oct. - slujeşte Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală. Participă la Şedinţa
Solemnă Sf. Sinod.
29 oct. - participă la Şedinţa de lucru
a Sf. Sinod.
30 oct. - începe un pelerinaj în România împreună cu un grup de susţinători
ai proiectului bisericesc din München.
Vizitează mănăstirea şi aşezământul
social Cristiana de la Bucureşti şi biserica Sf. Nicolae din Câmpina (paroh
P.C. Pr. Petru Moga). Seara realizează o
emisiune la TV Trinitas.

"Daca nu îţi schimbi viaţa, la ce mai
posteşti ? Schimbarea bucatelor nu
ajută la nimic."
(Sf.Ioan Gura de Aur)
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