
 

Mitropolia ortodoxă roMână
pentru GerMania, europa Centrală şi de nord

Anul XI, NR. 4 (121) / 2007        BULETIN DE INFORMAŢII         Apr. 2007

    „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul 
Meu… Beţi dintru acesta toţi, acesta 

este Sângele Meu…” (Mt 26, 26-27; 
Mc 14 , 22-24; Lc 22, 19-20) 

Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi cre
dincioşi,

Hristos a înviat!

Ne bucurăm astăzi cu creştinii 
din întreaga lume de marea 
Sărbătoare a Învierii Dom-

nului pe care anul acesta o prăznuim 
cu toţii împreună.
„Cât este de bine şi cât este de frumos 
ca fraţii să fie împreună!”, exclama 
 Psalmistul David cu o mie de ani 
înainte de Învierea Domnului. Aceste 
cuvinte ale regelui David le putem ros-
ti cu toţii acum când inimile noastre 
sunt pline de bucurie şi mai deschise 
spre semenii noştri, gata „să ierte 
toate pentru Înviere” şi să îmbrăţişeze 
pe toţi în Hristos, cum ne îndeamnă 
o cântare a Paştilor. Desigur, Mântu-
itorul Însuşi, Care a biruit prin Înviere 
moartea şi toată răutatea, este Cel 
Care ne înmoaie inima şi ne-o dilată 
pentru ca să cuprindă în ea pe toţi oa-
menii şi toată făptura. 
Dar Mântuitorul ne umple inima de 
dragoste pentru Dumnezeu şi pentru 
semenii noştri nu numai acum la Paşti, 
ci în toată vremea vieţii, dacă suntem 
cu adevărat credincioşi. Sf. Serafim de 
Sarov îi saluta în tot cursul anului pe 
oamenii pe care-i întâlnea cu cuvintele: 
„Bucuria mea, Hristos a înviat!” Tot 
astfel, o credincioasă a noastră spunea 
unei alte credincioase: „Draga mea, de 
fiecare dată când te întâlnesc, pentru 
mine sunt Paştile!” Ce frumos ar fi dacă 
fiecare am putea spune aceste cuvinte 
tuturor celor pe care-i întâlnim! 
Bucuria Învierii se prelungeşte peste 
tot anul dacă venim tot atât de mulţi 
la Sfânta Liturghie, duminică de dumi-
nică, pentru ca Învierea Domnului să 
nu rămână un eveniment izolat, prăz-
nuit doar o dată în an, ci evenimentul 

Ospăţul credinţei*
fiecărei duminici şi al fiecărei sărbători. 
Căci venind la biserică regulat, par-
ticipând cu evlavie la Sfânta şi Dum-
nezeiasca Liturghie şi împărtăşindu-
ne cu Sfintele Taine, ne împărtăşim de 
darurile Învierii, ne facem, încetul cu 
încetul, una cu Hristos. Astfel primim 
uşurare şi iertare de păcate, primim 
lumina lui Hristos care ne ajută să 
mergem pe calea cea bună în viaţă sau 
să ne întoarcem la calea cea bună dacă 

ne-am rătăcit de la ea; primim, mai 
ales, putere şi curaj în lupta cu ispi-
tele şi greutăţile vieţii, aşa încât viaţa 
noastră se va umple treptat de sens, 
va deveni mai frumoasă şi mai uşoară. 
Ceea ce nu înseamnă că vom fi scutiţi 
de împotriviri din partea oamenilor, 
de ispite şi de neplăceri sau suferinţe, 
care însă departe de a ne frânge, mai 
degrabă ne călesc şi ne întăresc. Căci 
toate relele şi mizeriile lumii aces-
teia nu pot să distrugă, nici măcar 
să împuţineze sau să falsifice viaţa 
celor cu adevărat credincioşi, pentru 
că dacă suntem mereu în legătură cu 
Dumnezeu, viaţa noastră este mai 

tare decât moartea; ea rămâne sfântă, 
curată, demnă de trăit şi frumoasă ca 
o floare în mijlocul spinilor.
Cel mai mare dar al Învierii este aşa-
dar redescoperirea şi trăirea vieţii 
în toată sfinţenia şi frumuseţea ei. 
Mântuitorul Iisus Hristos spune: „Eu 
am venit în lume pentru ca lumea să 
aibă viaţă şi s-o aibă din belşug” (In 
10, 10). Şi tot El zice: „Eu sunt Calea, 
Adevărul şi Viaţa” (In 14, 6). O viaţă 
adevărată, o viaţă curată şi sfântă, fru-
moasă şi plină de sens nu poate exista 
fără legătura permanentă cu Hristos. 
Aceasta pentru că viaţa, fiind darul 
prin excelenţă al lui Dumnezeu, este 
pândită mereu de diavolul pentru a fi 
distrusă sau cel puţin pervertită şi în-
tunecată. „Diavolul umblă ca un leu 
răcnind, căutând pe cine să înghită” (I 
Ptr 5, 8). El ne ispiteşte cu tot felul de 
plăceri, pofte şi dorinţe pătimaşe; adu-
ce asupra noastră duh de mândrie, de 
lăcomie, de ură, de ceartă, de suspi-
ciune, de nemulţumire, de critică şi 
judecată, de îndreptăţire de sine; ne 
întunecă mintea ca să nu vedem păca-
tele proprii, ci pe cele ale semenilor şi 
ne face să ne credem mai buni decât 
ceilalţi. Dacă ne lăsăm prinşi de aceste 
mreje ale diavolului, viaţa îşi va pierde 
sensul ei superior şi veşnic, se va închi-
de în lumea aceasta şi va căuta numai 
ceea ce lumea îi poate oferi: bunuri ma-
teriale, plăceri, distracţii… Astfel, viaţa 
ni se perverteşte, intră într-un con de 
umbră şi treptat se autodistruge. Toc-
mai de aceea lumea este plină de oa-
meni nemulţumiţi, frământaţi, care 
trăiesc mereu cu frica zilei de mâine, 
depresivi…, deci nefericiţi. Până şi cei 
ce nu duc lipsă de nimic, care au chiar 
de prisos, dar nu-L au pe Hristos, nu 
pot fi mulţumiţi şi împăcaţi în sufletul 
lor pentru că  mulţumirea şi pacea se 
găsesc numai în Biserică şi în Hristos. 
Biserica este una cu Hristos şi Hristos 
una cu Biserica. Aşadar, nu putem spu-
ne: cred în Dumnezeu, dar n-am ne-
voie de Biserică. Cine nu ţine legătura 
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cu Biserica, nu poate ţine legătura 
nici cu Hristos, pentru că Hristos ni 
se împărtăşeşte prin Tainele şi rugă-
ciunile Bisericii. Iar o credinţă vagă, 
amestecată adesea cu superstiţia 
sau cu magia, o credinţă pe care ne-
o imaginăm că o avem în sufletul 
 nostru, dar care nu se exteriorizează 
prin participarea la Sf. Liturghie, prin 
rugăciunea zilnică, prin post şi fapte 
bune – o astfel de credinţă nu are nici 
o valoare. Ea poate fi chiar mai rea 
decât necredinţa, pentru că ne înşeală 
că am fi credincioşi, pe când în reali-
tate nu suntem. În viaţă, am întâlnit 
mai mulţi necredincioşi întorşi la 
credinţă, care şi-au schimbat cu totul 
viaţa, decât aşa-zişi „credincioşi” care 
să se fi întors cu adevărat la Hristos şi 
la Biserică printr-o angajare serioasă în 
credinţă. De fapt, aşa-zisa „credinţă” 
care nu se exprimă în faptele credinţei 
este o mare înşelăciune cu care diavo-
lul câştigă astăzi pe foarte mulţi oa-
meni pentru a-i pierde.

Iubiţi credincioşi,

Am început această Pastorală cu cu-
vintele pe care le auzim la fiecare Sfân-
tă Liturghie: „Luaţi, mâncaţi, acesta 
este trupul Meu care se frânge pentru 
voi spre iertarea păcatelor” şi „Beţi 
dintru acesta toţi, acesta este Sângele 
Meu al Legii celei noi, care pentru voi 
şi pentru mulţi se varsă spre iertarea 
păcatelor”.
Cuvintele acestea au fost rostite de 
Mântuitorul Iisus Hristos în Joia dina-
intea Sfintelor Sale Patimi, la ultima Ci-
nă luată cu Apostolii, când El a instituit 
Taina cea mai importantă a Bisericii, şi 
anume Taina Euharistiei sau a Împăr-
tăşirii cu Trupul şi Sângele Său, pe ca-
re o săvârşim în cadrul fiecărei Sfinte 
Liturghii. Sfânta Liturghie, ca Cina 
Domnului, la care ne împărtăşim cu 
Trupul şi Sângele lui Hristos este viaţa 
însăşi a Bisericii, viaţa noastră ca şi creş-
tini. Biserica nu poate exista fără Sfân-
ta Liturghie, iar noi nu putem trăi creş-
tineşte, după voia lui Dumnezeu, fără 
să participăm la Sfânta Liturghie şi fără 
să ne împărtăşim cu Sfintele Taine.
S-a spus pe bună dreptate că creş-

tinismul este un ospăţ, o masă la care 
se mănâncă şi se bea Trupul şi Sângele 
lui Hristos, iar creştin este cel ce 
participă la această Masă sfântă şi se 
împărtăşeşte din darurile puse înainte, 
adică din pâinea şi vinul euharistic. 
S-a spus, de asemenea, că omul este 
sau devine ceea ce mănâncă. Dacă îl 
mâncăm mereu pe Hristos, devenim 
hristoşi, ne identificăm cu Hristos, 
viaţa Lui va fi şi viaţa noastră.
Din păcate, astăzi aproape nici un cre-
dincios nu mai ştie lucrul acesta sim-
plu, dar atât de esenţial, şi anume că 
Sfânta Liturghie este Cina Domnului, 
şi că toţi trebuie să ne apropiem de 
Sfântul Potir şi să ne împărtăşim cu 
Sfintele Taine. Pentru că nimeni nu se 
duce ca invitat la o masă şi refuză să 
mănânce din ceea ce i se pune înainte.
Astăzi, realitatea din bisericile noas-
tre este mai mult decât tristă: la Sfânta 
Liturghie nu se împărtăşeşte nimeni 
sau numai câţiva credincioşi, mai ales 
copiii. Mulţi se împărtăşesc doar o da-
tă în an, în Postul Mare, alţii de patru 
ori, în cele patru posturi. Cei mai mulţi 
nu se împărtăşesc nici măcar o dată 
în an, dar nici nu participă la Sfânta 
Liturghie decât de Sfintele Paşti. Pen-
tru ca să îndreptăm, pe cât este cu 
putinţă, această dureroasă realitate, 
cred că este necesar în primul rând să 
dorim cu toţii să ne împărtăşim mai 
des, chiar regulat. Căci nu există mai 
mare ajutor în viaţă pe care-l putem 
primi de la Dumnezeu ca Sfânta Îm-
părtăşanie. Cine se împărtăşeşte în 
fiecare duminică cu smerenie şi evla-
vie, şi mai ales cu conştiinţa nevred-
niciei de a se apropia de Sfintele Taine 
– fără de care însă simte că nu poate 
trăi – acela va birui, cu ajutorul lui 
Hristos, ispitele celui rău şi va deveni 
mai bun, mai blând, mai înţelegător, 
mai iertător…, ca şi Hristos Însuşi 
Care trăieşte în el. Desigur că Sfânta 
Împărtăşanie nu lucrează în noi auto-
mat, fără colaborarea noastră, fără 
osteneala noastră în lupta cu păcatul 
şi pentru dobândirea virtuţilor. De a-
ceea, cine se împărtăşeşte regulat tre-
buie să se şi silească să ducă o viaţă cât 
mai plăcută lui Dumnezeu.
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În al doilea rând, nu trebuie să ne te-
mem, nici să ne ruşinăm să ne spove-
dim cât mai des, pentru că numai prin 
spovedanie primim de la Dumnezeu 
iertare de păcate, iar din partea părin-
telui nostru duhovnicesc cuvânt de 
îndrumare şi de încurajare în lupta cu 
păcatul şi cu greutăţile vieţii. Desigur 
este de datoria fiecărui preot să încura-
jeze pe credincioşi să se apropie cât 
mai des de scaunul Spovedaniei şi de 
Sfintele Taine. Singura condiţie ca să 
ne împărtăşim este să nu ne aflăm în 
păcate mari, numite păcate de moarte, 
cum sunt lepădarea de credinţă, crima 
(avortul), desfrâul, ura, asuprirea se-
menilor. Pentru aceste păcate trebuie 
neapărat să ne spovedim şi să ţinem 
canonul dat de duhovnic, după care ne 
putem împărtăşi. Însă, pentru păcatele 
mici, pe care le săvârşim zi de zi, nu este 
nevoie neapărat de Spovedanie înainte 
de a ne împărtăşi, mai cu seamă dacă 
ne împărtăşim în fiecare duminică 
sau chiar mai des. În acest caz, este de 
ajuns binecuvântarea preotului înainte 
de Sfânta Împărtăşanie. De asemenea, 
postul nu este legat neapărat de Sfânta 
Împărtăşanie. Cine posteşte miercurea 
şi vinerea şi în cele patru posturi, ace-
la se poate împărtăşi de fiecare dată 
fără un post prealabil de trei zile. Dar 
cine poate posti şi înainte de Sfânta 
Împărtăşanie, acela bine face.
Punându-vă la inimă aceste cuvinte 
de învăţătură, cu nădejdea că veţi 
medita asupra lor şi că le veţi da ur-
mare, venind în fiecare duminică la 
Sfânta Liturghie şi apropiindu-vă mai 
des de Sfintele lui Hristos Taine, vă 
îmbrăţişez pe toţi în Hristos Domnul, 
Biruitorul morţii, cu cele mai calde 
urări de sănătate şi de tot binele.

Hristos a înviat! şi Sărbători feri
cite!

Al vostru de tot binele doritor şi 
rugător către Domnul cel Înviat,

Mitropolitul Serafim

* Pastorală la Învierea Domnului 
din anul mântuirii 2006

Despre Slujba de Înviere la Ierusalim*
Am ajuns la capătul aşteptărilor! Când 
bătrânul patriarh a început să cânte: 
„Hristos a înviat!”, s-a luat piatra cea 
grea de pe sufletele noastre. Ne-am 
simţit ca nişte duhuri nepământeşti. Ca 
nişte înviaţi! Dintr-o dată a răsunat stri-
garea zgomotoasă a popoarelor şi nea-

murilor, asemenea unui sunet de ape 
multe, jos în jurul Mormântului, sus pe 
Golgota, prin galerii, între coloane, pe 
grinzile iconostasului, la ferestre. Ori-
unde era loc pentru un cap de om, se 
înghesuia un om. Prin această strigare, 
fraţii noştri din Asia şi Africa îşi arată 

bucuria. Ceva neobişnuit pentru euro-
peni, însă aşa sunt oamenii din Răsărit. 
Suferinţă până la extaz, şi bucurie pâ-
nă la extaz, în Săptămâna patimilor, 
ei plângeau în hohote la Mormântul 
Domnului, sărutau Mormântul, îl 
mângâiau cu feţele şi mâinile, se băteau 
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[continuare] M-aş opri în continuare, 
foarte pe scurt, la ceea ce reprezintă 
esenţialul vieţii duhovniceşti: rugăciu
nea, asceza şi răbdarea necazurilor, 
prin care ne apropiem de iubirea curată 
şi de pacea inimii.
Rugăciunea este respiraţia sufletului, 
viaţa lui. Tocmai de aceea, Sf. Ap. Pavel 
ne îndeamnă: „Rugaţi-vă neîncetat” (I 
Tes 5, 17). Adevărata rugăciune – de 
obşte, la biserică sau privat, acasă sau 
în orice loc – se face cu mintea în ini
mă, adică cu atenţia concentrată în 
inimă pentru ca rugăciunea să angaje-
ze întreaga noastră fiinţă şi nu numai 
mintea. De altfel, mintea nu este decât 
o energie a inimii, cu care trebuie să 
stea mereu în legătură prin rugăciune 
dacă vrea să se odihnească. Căci min-

tea nu se poate „opri” din împrăştierea 
ei decât atunci când se roagă sau medi-
tează la Cuvântul lui Dumnezeu. O ru-
găciune care se face numai cu mintea, 
rămânând doar la nivel raţional, fără să 
„coboare” în inimă şi fără să angajeze 
inima, nu odihneşte, nu contribuie la 
pacificarea sufletului, ci dimpotrivă 
oboseşte, stresează. Tocmai de aceea, 
mulţi oameni nu se mai roagă sau se 
roagă foarte puţin, pentru că n-au de-
scoperit frumuseţea şi dulceaţa rugă-

ciunii adevărate, a rugăciunii care se 
face cu mintea unită cu inima. 
E adevărat că această rugăciune pretin-
de un efort, căci nici un lucru bun nu se 
realizează uşor. Părinţii duhovniceşti 
spun că pentru a ajunge la adevărata 
rugăciune, trebuie să ne rugăm mult, la 
început aşa cum putem, căci din multa 
rugăciune se ajunge, încetul cu încetul, 
la calitatea în rugăciune.
Asceza. Cuvântul asceză (în greacă 
„exerciţiu”) este folosit în Sf. Scriptură 
şi în literatura duhovnicească cu sensu-
rile de abstinenţă, înfrânare, post, re-
nunţare, sobrietate... Viaţa creştină este 
o viaţă ascetică. Ea presupune o serie 
de privaţiuni pe care credinciosul şi le 
impune de bunăvoie ca un exerciţiu de 
credinţă şi voinţă pentru a-şi manifesta 
stăpânirea de sine şi libertatea faţă de 
tot ceea ce-l înconjoară. Între practici-
le ascetice, postul alimentar are un rol 
deosebit de important, pentru că el 
disciplinează simţurile şi ajută minţii să 
se concentreze la rugăciune în inimă. O 
maximă ascetica spune că nimeni nu se 
poate ruga cu stomacul plin. În tradiţia 
ortodoxă, mai mult de jumătate din 
zilele anului sunt zile de post, în care 
nu se mănâncă decât legume şi fructe.
Postul are de asemenea o dimensiune 

socială extrem de importantă fiind 
asociat cu facerea de bine faţă de cei 
în lipsă. Să înveţi să renunţi şi să te re-
strângi la o viaţă simplă, în favoarea se-
menilor mai săraci, este lucrul cel mai 
necesar pentru societatea de consum 
în care trăim.
Răbdarea necazurilor. De la căderea 
primilor oameni în păcat şi până la 
sfârşitul lumii, viaţa oamenilor este 
împreunată cu necazuri şi suferinţe, ca-
re culminează cu moartea. Venind în 
lume pentru ca să mântuiască lumea, 
Mântuitorul Iisus Hristos n-a desfiinţat 
nici suferinţa, nici necazul şi nici chiar 
moartea, ca despărţire a sufletului de 
trup, ci le-a transfigurat, le-a dat un 
sens liberator, mântuitor, sfinţitor; din 
mijloace de osândă le-a transformat 
în mijloace de mântuire. Mântuitorul 
a luat asupra lui toată condiţia umană 
căzută, El a trecut prin toate stările (si-
tuaţiile) prin care poate să treacă un 
om, culminând cu moartea, tocmai 
pentru ca să le schimbe din blestem (cf. 
Fac 2, 17; 3, 16-19) în binecuvântare, 
umplând totul de viaţă. „Eu am venit 
(ca lumea) să aibă viaţă şi s-o aibă din 
belşug” (In 10, 10). De aceea este extrem 
de important ca în faţa necazurilor şi 
încercărilor prin care trecem în viaţă 

Predică la Neuendettelsau (4 Martie 2007)*

în piept, boceau. Iar dimineaţa, iată - 
zarvă şi strigăte de bucurie.
Ca nişte copii: sinceri şi neînfrânaţi. 
Nu copiilor le-a făgăduit Domnul îm-
părăţia cerurilor? Am auzit de la un 
copt despre europeni următoarea vor-
bă: „Ştiu să râdă, dar nu ştiu să se bu-
cure!” Bucuria răsăriteanului este fără 
râs, o bucurie duhovnicească deosebit 
de înaltă. Să învie Dumnezeu şi să se 
risipească vrăjmaşii Lui, grăieşte pa-
triarhul. „Hristos anesti”, cântă grecii. 
Mormântul s-a prefăcut în Rai, locul 
de chinuire, în palat al veseliei. Ţinem 
lumânări în mâini, dar sufletele ne sunt 
mai luminoase decât lumânările.
„Hristos voskrese”, cântă ruşii. Minunat 
şi umilincios şi moale ca mătasea, cum 
numai ruşii ştiu. Însă în acest ceas şi 
în acest loc, şi cântarea cea mai urâtă 
sună frumos. Da, şi cea mai urâtă faţă 
este frumoasă. Lumina şi bucuria învie-
rii prefac totul, schimbă la faţă totul: şi 
glasurile, şi feţele, şi lucrurile. Totul este 
frumos în jurul nostru, totul este curat, 
totul este sfânt, totul este paradisiac.
„Hristos a înviat”, cântă arabii, bătând 
din picioare şi din palme. Lacrimile le 
curg pe obraz şi luminează de la miile 
de raze de la candelele şi lumânările 

care sunt peste tot. Expresia întristării 
este pusă în slujba bucuriei. Ce mare es-
te sufletul omenesc în sinceritatea sa! 
Nimic nu este mai mare, afară de Dum-
ne zeu şi de îngerii lui Dumnezeu!
„Hristos a înviat”, cântă sârbii, românii, 
copţii, armenii, bulgarii, abisinienii, ne-
grii, pe rând, fiecare în limba şi după 
melodia sa. Toţi, însă, cântă frumos. Vă 
spun: toţi oamenii din jurul nostru arată 
frumoşi şi buni. Şi fiii negri şi fiicele ne-
gre ale Africii - toţi arată frumoşi şi buni 
ca nişte îngeri. Aceasta este o minune 
pe care numai Hristos Cel înviat poate 
să o facă. Acesta şi este singurul temei 
adevărat al frăţietăţii între oameni: a-i 
vedea frumoşi şi buni pe toţi.
După ce s-a cântat troparul învierii pe 
toate limbile, s-a pus în mişcare proce-
siunea în jurul mormântului Domnu-
lui. Asiaticii sub fesuri şi africanii sub 
cealmale cântau un cântec de-al lor, 
bătând tactul cu palmele:

Singura credinţă dreaptă
E credinţa ortodoxă!

După aceea, canonul şi Liturghia - însă 
toate citirile şi cântările sunt acoperite 
de o singură cântare biruitoare: „Hris-
tos a înviat din morţi!”
În zorii zilei de înviere, slujba s-a ter-

minat în biserică, însă a continuat în 
sufletele noastre. Am început să ve-
dem totul în lumina slavei învierii lui 
Hristos, şi totul ne-a părut altfel decât 
dimineaţa - totul mai frumos, mai 
raţional, mai slăvit. Numai în această 
lumină a învierii capătă sens viaţa.
La amiază s-a slujit Antipasha [A Doua 
Înviere]: o măreaţă procesiune prin 
Sfânta Cetate, şi citirea Evangheliei 
în multe limbi. După aceea, am privit 
cum dansează arabii cu săbiile şi cum îl 
poartă pe patriarh pe braţe.
Unii dintre noi au vrut să se pogoare 
la biserica rusă a Sfintei Maria Magda-
lena din Ghetsimani. De altfel am şi 
fost poftiţi de prietenoasele surori 
rusoaice. Am mers, aşadar, din nou 
pe Calea Durerii. Dar iată, totul este 
acum altfel - mai frumos, mai luminos! 
Este mai uşor pentru suflet. Biruinţa a 
înghiţit moartea şi, împreună cu ea, şi 
chinurile şi pătimirile. Nimic nu se ve-
de de lumina strălucitoare a învierii.
Adevărat, adevărat a înviat Hristos!

* Sf. Nicolae Velimirovici, “Răspun
suri la întrebări ale lumii de astăzi. 
Scrisori misionare.” Vol. I, Ed. Sophia, 
Bucureşti, pp. 2930



DIN  AGENDA
Părintelui MitroPolit SerafiM

4 mar. 2007 – predică în biserica Sf. 
Laurenţiu a Diaconiei din Neuendettel-
sau în prezenţa unei mari mulţimi de 
credincioşi. Slujba a fost transmisă la 
Radio şi TV local.
11 mar. – slujeşte Sf. Liturghie şi pre-
dică la Würzburg, unde instalează pe 
noul preot: Cuv. Ieromonah Ghelasie 
Păcurar.
14 mar. – primeşte un grup de diaconi 
evanghelici cărora, pornind de la pic-
tura Catedralei Mitropolitane, le face 
o prezentare a iconografiei şi spiritua-
lităţii ortodoxe.
18 mar. – slujeşte Sf. Liturghie şi pre-
dică la Linz, cu participare numeroa să 
(Paroh: P.C. Pr. Drd. Sorin Bugner).
19 mar. – împreună cu P.C. Pr. Drd. 
Sorin Bugner face o vizită directorului 
seminarului catolic din Linz, în a că-
rui biserică slujeşte comunitatea ro-
mânească din oraş.
21 mar. – ţine la Viena conferinţa: 
„Experienţa părăsirii lui Dumnezeu 
în spiritualitatea ortodoxă”, la care 
au participat îndeosebi stareţi de mă-
năs tiri şi responsabili din episcopiile 
romano-catolice austriece.
23 mar. – slujeşte Denia Acatistului 
Maicii Domnului la Nürnberg.
24 mar. – slujeşte în germană Sf. Litur-

ghie şi predică la Schwabach cu par-
ticipare foarte mare: ortodocşi greci, 
ruşi, români, romano-catolici şi evan-
ghelici, în prezenţa autorităţilor locale 
religioase şi politice.
25 mar., Bunavestire – împreună cu 
P.S. Irineu Bistriţeanul (Cluj) slujeşte 
Sf. Liturghie în sobor mare de preoţi 
şi diaconi la Nürnberg.

DIN  AGENDA
Părintelui ePiScoP Sofian

3 mar. - participă, la Nürnberg, la lucră-
rile Permanenţei Consiliului Eparhial, 
conduse de Î.P.S. Mitropolit Serafim.
4 mar. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Aschaffenburg.
5 mar. - vizitează Ordinariatul catolic 
din München, unde se întâlneşte cu 
noul consilier ecumenic al diocezei, 
Dr. Armin Wouters, pentru a discuta 
 asupra posibilităţilor de găsire a unei 
 locaţii proprii pentru Centrul Biseri-
cesc Românesc.
9 mar. - slujeşte Sf. Maslu şi rosteşte un 
cuvânt de învăţătură la Berna (paroh 
P.C. Pr. Gheorghe Laurenţiu Precup).
10 mar. - slujeşte Vecernia şi predică 
la Fribourg (paroh P.C. Pr. Gheorghe 
Laurenţiu Precup).
11 mar. - slujeşte Sf. Liturghie şi pre-
dică la Basel (paroh P.C. Pr. Gheorghe 
Laurenţiu Precup).
15 mar. - la invitaţia D-lui Consul Mihai 
Botorog ia parte la Casa României din 
München, la întâlnirea cu un grup de de-
putaţi români în Parlamentul European.
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18 mar. - slujeşte Sf. Liturghie şi pre-
dică la Parohia „Naşterea Domnului” 
din München (paroh P.C. Pr. Dr. Mir-
cea Basarab).
1927 mar. - la invitaţia P.C. Pr. Paroh 
Marius Pop, vizitează parohia din Lisa-
bona, cu următorul program: 20 mar., 
sfinţirea Institutului Cultural Român 
din oraş; 21 mar., Sf. Liturghie, Denia 
 Canonului Mare şi cuvânt de învăţătu-
ră; 22 mar., Sf. Maslu şi cuvânt de în-
văţătură; 23 mar., Sf. Liturghie, Denia 
Acatistului Buneivestiri şi cuvânt de 
învăţătură; 24 mar., Sf. Liturghie; după 
amiază, acordă un interviu pentru 
TVR Internaţional şi participă la ora 
de religie pentru copiii din parohie, iar 
seara Vecernia cu Litie şi cuvânt de în-
văţătură. Duminică, 25 mar., praznicul 
Buneivestiri, Sf. Liturghie în sobor şi 
predică. 27 mar., vizitează o unitate mi-
litară şi adresează cuvânt soldaţilor ca re 
urmează să plece în misiune în Kosovo.

să nu ne îndoim în credinţă, să nu ne 
tulburăm şi să nu ne pierdem răbdarea, 
ci dimpotrivă să ne apropiem mai mult 
de Hristos prin rugăciune şi asceză. 
De altfel rugăciunea la vreme de necaz 
are o altă profunzime decât rugăciunea 
la vreme bună. Căci în necaz şi în boală 
ne smerim, dându-ne seama mai bine 
de neputinţa noastră ontologică şi de 
nevoia absolută a ajutorului lui Dum-
nezeu. Necazurile fac parte dintr-o pe-
dagogie divină, greu de înţeles şi de ac-
ceptat de cei necredincioşi. Sf. Antonie 
cel Mare spune chiar că nimeni nu se 
poate mântui fără să treacă prin ispite 
şi necazuri. „Ridică ispita şi nimeni nu 

se va mântui,” zice el.
Rugăciunea, asceza, răbdarea necazu-
rilor, încadrarea strânsă în viaţa sacra-
mentală şi liturgică a Bisericii…, toate 
acestea împreună înmoaie treptat ini-
ma, care devine din inimă de piatră, ini-
mă de carne (cf. Iez 11, 19) şi o deschide 
tot mai mult spre iubirea de Dumnezeu 
şi iubirea de aproapele. Iar iubirea este 
semnul unităţii lăuntrice, al păcii ini-
mii. Atunci credinciosul simte că toţi 
oamenii, dincolo de orice deosebire, 
trăiesc în el, sunt una cu el, întocmai 
cum simte o mamă pe copiii săi trăind 
în ea. Acela se va ruga cu lacrimi nu 
numai pentru el, ci pentru toţi oamenii 

şi pentru toată creaţia, până şi pentru 
demoni, zice Sf. Isaac Sirul. Acela îşi va 
pune viaţa pentru semenii săi. 
Aceasta este şi nădejdea mea pentru 
Biserică: atâta vreme cât vor fi creştini 
care se străduiesc să se roage cu adevă-
rat, să ducă o viaţă simplă de înfrânare 
şi care se luptă cu curaj cu ispitele şi 
greutăţile vieţii – chiar dacă aceştia vor 
fi întotdeauna o minoritate –, Biserica 
va triumfa. 
Nădejdea şi rugăciunea mea către 
Domnul este ca să ne numărăm şi noi 
printre aceştia. Amin!

* Mitropolitul Serafim
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Cotti Stan Florin Ion
Munteanu Alexander

Vă rugăm să trimiteţi ajutorul Dvoastră 
în contul bisericii (Rumänische Ortho-
doxe Metropolie, Konto-Nr. 101167804, 
BLZ 75090300, Bank Liga eG).

Bunul Dumnezeu să binecuvinteze cu pa
ce, sănătate şi spor în toate pe binefăcăto
rii noştri.

50,00
35,00

EUR
EUR


