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P  otrivit învăţăturii Sfântului Ma
xim Mărturisitorul, Dumne
zeu conduce pe oameni spre 

desăvârşire pe două căi: pe o cale pozi
tivă şi pe una negativă. Pe cea dintâi nu
mită Providenţă, atrage pe om în chip 
pozitiv, prin frumuseţea binelui şi prin 
raţiunile lucrurilor; iar prin a doua, 
numită Judecată, lucrează prin diferi
tele necazuri, pe care ni le îngăduie 
Dumnezeu, ca să ne atragă de la păcate. 
Pe calea Providenţei ne face mai ales să 
respingem ispitele plăcerii şi ale pofte
lor, iar pe calea judecăţii ne face să 
suportăm încercările prin durere.
Rostul acestor probe este acela de a des
coperi în ce stadiu se află omul în lupta 
de a birui patimile şi de a se face mai 
tare în lupta împotriva lor. La aceste 
probe însă sunt supuşi nu numai oa
menii individuali, ci şi comunităţile, 
popoarele, cum putem constata şi în 
vremea noastră. 
Dacă ne aruncăm privirea asupra conti
nentului European din ultimele secole, 
vedem că popoarele din răsăritul Eu
ropei au trecut prin încercarea grea a 
suferinţei, sub regimul de viaţă comu
nist. Pentru gândirea comunistă nu e
xistă decât o singură realitate, materia. 
Nu există Dumnezeu, nu există suflet, 
nu există viaţă veşnică. Omul este doar 
materie mai evoluată şi întreaga viaţă 
umană se epuizează pe pământ. Bolile 
şi suferinţele provin din faptul că omul 
încă nu stăpâneşte deplin materia, nui 
cunoaşte toate secretele. De aceea omul 
trebuie să o constrângă, să o silească, 
săi smulgă secretele, ca să construiască 
fericirea deplină a omului din raiul de 
pe pământ. Munca deci, este unealta 
desăvârşirii, clasa muncitoare este elita 
care exercită această lucrare sub con
ducerea Partidului. Şi fiindcă au fost 
oameni reacţionari, care sau împotrivit 
acestui fel de înţelegere, a trebuit ca a
ceştia să fie siliţi, munciţi, pentru a se 
conforma prin silă noului mod de viaţă. 
Sau creat chiar mijloace speciale în 
acest scop: închisori, lagăre de muncă, 
deportări, ş.a., prin care milioane de oa
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meni, popoare întregi, au fost munciţi 
pentru motive politice, culturale, ma
teriale, dar mai ales pentru credinţa 
religioasă, pentru credinţa în Dumne
zeu în care comunismul nu credea. 
Rezultatul acestei încercări prin sufe
rinţă este bine cunoscut si este pozitiv. 
Milioane de mărturisitori ai credinţei 
în Dumnezeu sau sfinţit prin răbdarea 
chinurilor, a muncilor şi sau adăugat la 
ceata cea mare din Ceruri a mucenicilor, 

care au pătimit înaintea lor. Şi acum, da
că observăm că majoritatea creştinilor 
care au trecut prin această încercare a 
suferinţei aparţin creştinismului orto
dox, înţelegem că sfânta Ortodoxie a 
fost rânduită de Dumnezeu să treacă 
prin această teribilă probă a suferinţei, 
din care a ieşit biruitoare şi întărită. 
A trecut comunismul cu lozinca mun
cii şi a muncirii, şi alte popoare, cele 
din apusul Europei, sunt chemate săşi 
dea examenul, proba vieţii creştine, în
să acum prin cealaltă probă, aceea a 
plăcerii. Datorită unor condiţii istorice 
favorabile si progresului tehnic, Occi
dentul şia creat condiţii materialeco
nomice la nivelul cel mai ridicat. Dar 

grija exagerată de trup a dus la ignora
rea sufletului, a lepădării de Dumne
zeu şi la divinizarea omului, care astfel 
devine singurul stăpân al lumii. Omul 
este măsura tuturor lucrurilor, con
form lozincii antichităţii păgâne. Şi noul 
stăpân, cu ajutorul progresului tehnic îşi 
construieşte “raiul” pe pământ cu zeul su
prem: banul, capitalul, cu ajutorul căruia 
îşi îndeplineşte toate poftele trupeşti.
Rezultatul este consecvent cu principi
ile care îi stau la temelie. Îndestularea e
xagerată a trupului, a pântecelui, atrage 
după sine întreaga coloană a celor şapte 
păcate capitale: desfrânarea în primul 
rând, apoi iubirea de argint, exploatarea 
celor slabi, cultul plăcerii cu expresia lui 
firească a desfrânării sub toate formele 
posibile, care constituie nota dominan
tă a sistemului capitalist.
Rezultatul probei prin plăcere, în plină 
desfăşurare, este evident: o decădere a 
fiinţei umane la nivelul cel mai scăzut din 
tot cursul istoriei sale. Şi dacă ne uităm 
acum şi vedem că occidentul Europei, 
care este chemat săşi vădească stadiul 
său creştinesc, prin proba plăcerii, este 
reprezentat prin creştinismul catolic 
şi protestant, constatăm că rezultatul 
probei creştinismului occidental este 
catastrofal. În loc să aducă prinos de 
recunoştinţă lui Dumnezeu pentru a
bundenţa realizată prin mijloacele teh
nice perfecţionate, a dus dimpotrivă: la 
lepădarea de Dumnezeu, la divinizarea 
omului şi la legiferarea păcatului, care îi 
pregăteşte nefericirea cea veşnică. 
Dar examenul, proba prin plăcere încă 
nu sa terminat, este în plină desfăşurare. 
În această stare este firească întrebarea: 
Oare care sunt şansele de realizare ale 
sistemului capitalist?
1. Mântuitorul Hristos, pe muntele 
fericirilor, după ce a făcut cunoscută 
mulţimilor care Îl ascultau, Legea Nou
lui Aşezământ, pe care o aducea pen
tru fericirea omului, a încheiat astfel: 
„Cine aude aceste cuvinte ale Mele şi le 
îndeplineşte, se aseamănă cu bărbatul 
înţelept care şia clădit casa lui pe stâncă. 
A căzut ploaia, au venit râurile mari, au 
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suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, 
dar ea na căzut fiindcă era întemeiată pe 
stâncă. Iar cine aude aceste cuvinte ale 
Mele şi nu le îndeplineşte, se aseamănă 
cu bărbatul nechibzuit, care şia clădit 
casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit 
vânturile mari şi au suflat, şi au izbit în 
casa aceea şi a căzut. Şi căderea ei a fost 
mare” (Mat.7, 2427). Construirea  unei 
Europe fără de Dumnezeu se aseamănă 
cu casa construită pe nisip.
2. În testamentul dumnezeiesc pe ca
re Mântuitorul îl lasă ucenicilor Săi î
nainte de sfintele Sale Patimi, le spune: 
„Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel 
ce rămâne în Mine şi Eu în el, acela 
aduce roadă multă, căci fără Mine 
nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5). Nu 
se poate construi o lume nouă fără 
prezenţa şi fără ajutorul lui Hristos. 
Răspunsul la întrebarea: Ce şanse de 
realizare are capitalismul, rezultă lim
pede din învăţătura de mai sus a Mân
tuitorului Hristos: omul nu poate face 
nimic bun fără ajutorul lui Dumnezeu. 
A socoti că întreg destinul omului se 
epuizează numai în stadiul său efemer 
de pe pământ, este cea mai teribilă min
ciună cu care diavolul a înşelat pe om.
Încă de la facerea lumii, Dumnezeu 
a pregătit omului sălăşluire fericită 
şi veşnică, stagiul terestru fiind doar 
vreme de pregătire pentru intrarea în 
acest sălaş. Cum trebuie să fie această 
pregătire şi ce trebuie să realizeze ea, 
nea arătat Însuşi Dumnezeu prin lu
mea materială pusă la dispoziţia lui şi 
apoi Însuşi Fiul lui Dumnezeu sa făcut 
om şi nea arătat prin viaţa şi învăţătura 

Sa Calea şi a rânduit aşezământ sfânt Bi
serica, pentru sfinţirea, înduhovnicirea 
omului, singura ţintă de realizat pentru 
acesta fiind intrarea în veşnica fericire.
În starea în care se află în prezent Euro
pa, cu modul ei viaţă capitalist, care 
tinde să devină modul de viaţă ideal şi u
nic, constatăm un fenomen nou care are 
loc, un exod de populaţie cu dublu sens: 
din Orient spre Occident şi invers. Exo
dul spre Occident are două cauze prin
cipale: mai întâi a fost fuga de teroarea 
comunistă, iar acum, dorinţa de îmbo
găţire din contactul cu capitalismul. Iar 
exodul apusean spre răsărit este pentru 
acapararea bunurilor materiale ale aces
tuia. În acest exod şi unii şi alţii poartă 
cu sine bunurile lor proprii. Ortodoxia 
duce cu sine modul ei de viaţă creştin, 
cu trăsăturile ei proprii: viaţa spirituală, 
liturgică, viaţa de rugăciune, cinstirea 
sfintelor icoane; de asemenea munca 
cinstită şi bine exploatată de apuseni. 
Iar apusenii duc cu ei traiul lor trupesc 
abundent cu desfrânarea sub toate 
formele, cu negarea lui Dumnezeu, ido
latrizarea omului şi mulţimea sectelor.
Din această întâlnire reciprocă, Oc
cidentul are ocazia să cunoască direct 
bunurile Ortodoxiei, săşi recunoască 
lipsurile şi mai ales săşi recapete di
mensiunea spirituală a creştinismului 
pe care a pierduto; iar Orientul are 
posibilitatea să cunoască prin proprie 
experienţă urmările negative ale ma
terialismului capitalist, degradarea 
fiinţei umane prin păcat şi nefericirea 
adusă prin divinizarea materiei.
Nu este greu de întrevăzut planul dum
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nezeiesc al acestor încercări. Europa 
este singurul continent fericit care sa 
învrednicit de binecuvântarea cea mare 
a creştinismului. Civilizaţia lui creştină 
sa răspândit şi a influenţat întreaga 
omenire. Progresul ei tehnic uimitor 
a adus omenirii mari binefaceri; dar 
a fost înşelat de diavolul. Dumnezeu 
creând materia şi înzestrândo cu put
eri uimitoare: energii, forţe, pentru 
ca omul descoperindule săşi poată 
îndeplini mai adevărat chemarea sa 
de a se sfinţi pe sine şi materia pusă la 
dispoziţia lui, creştinismul occidental 
pierzând dimensiunea duhovnicească a 
creştinismului, nu mai poate face acest 
lucru, precum a dovedito din exa
menul la care a fost supus şi din care 
precum am văzut, a ieşit falimentar. 
Ortodoxia duhovnicească prin încer
carea suferinţei, a dovedit că păstrează 
neştirbit slujirea ce i sa încredinţat, de 
a conlucra cu Dumnezeu la realizarea 
Cerului şi Pământului celui nou, sortit 
să intre în veşnicie. De aici chemarea 
cea sfântă şi nobilă a sfintei Ortodoxii 
de încreştinare şi înduhovnicire a Noii 
Europe, slujire pe care Ia încredinţato 
bunul Dumnezeu, Care voieşte ca toţi 
să se mântuiască şi pentru care sfânta 
Ortodoxie sa pregătit şi a dovedit că 
poate să o îndeplinească. Dacă lucrul 
acesta este realizabil, mileniul al treilea 
va fi creştin, după spusa filosofului 
francez, iar dacă nu, atuncea îl aşteaptă 
cataclismele Sodomei şi Gomorei.
* Stareţ Arhim. Petroniu Tănase,  schi-
tul rom. “Prodromu”, Sf. Munte Athos

Odată cu începutul noului an începem 
şi noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o 
nouă rubrică în cadrul Scrisorii Du
hovniceşti, rubrică dedicată sfinţilor 
care au trăit în apusul Europei în primul 
mileniu creştin, în vremea când apu
sul şi răsăritul erau unite întro singură 
mărturisire de credinţă dreptslăvitoare. 
Deşi aproape în întregime necunoscuţi 
astăzi, aceşti sfinţi ai Apusului sunt 
cinstiţi în Biserica Ortodoxă, vieţile 
şi învăţăturile lor nefiind cu nimic 
mai prejos decât vieţile şi învăţăturile 
sfinţilor din răsărit. Dimpotrivă, aceste 
vieţi sunt o mărturie de netăgăduit 
a unităţii de credinţă, de duh şi de 
trăire dintre răsăritul şi apusul primu
lui mileniu creştin. Tocmai de aceea, 
considerăm că sfinţii Apusului sunt de 
o importanţă cu totul deosebită astăzi, 
mai ales pentru creştinii ortodocşi care 
trăiesc în Apus. Cunoscândule viaţa şi 

învăţăturile, credincioşii ortodocşi pot 
să alerge la aceşti sfinţi ca la nişte plăcuţi 
ai lui Dumnezeu şi să le ceară cu deplină 
nădejde ajutorul, încredinţaţi fiind că ei 
sunt vii în cer şi că mijlocesc înaintea 
lui Dumnezeu pentru toţi cei ce li se 
roagă cu credinţă. Şi deşi sfinţii Apu
sului se roagă pentru lumea întreagă, 
ei mijlocesc mai cu seamă pentru cei 
care trăiesc în pământurile din Apus, ca 
unii care au trăit şi ei la rândul lor aici în 
Apus şi sau nevoit o viaţă întreagă pen
tru a sfinţi aceste pământuri, ajungând 
astfel ocrotitori cereşti ai lor.
În sensul acesta, dăm în continuare 
hotărârile Sinodului din 1952 al Biseri
cii Ortodoxe Ruse din afara graniţelor, 
Sinod prezidat de Sfântul Ioan Maxi
movici, un mare făcător de minuni şi a
postol contemporan al Apusului. Acest 
Sinod a hotărât că sfinţii Apusului pot 
şi trebuie să fie cinstiţi de credincioşii 

ortodocşi din întreaga lume:
„Trăind [noi] împrăştiaţi în ţări [din 
apusul Europei] unde în vechime sau 
ostenit şi sau proslăvit, prin suferinţele 
lor sau prin alte nevoinţe, sfinţi bine
plăcuţi lui Dumnezeu, cinstiţi din ve
chime de Biserica Ortodoxă a lui Hris
tos, se cade ca şi noi săi cinstim cum 
se cuvine şi să alergăm la ajutorul lor, 
fără a ne răci, în acelaşi timp, nici faţă 
de sfinţii cuvioşi ai lui Dumnezeu la ca
re alergam şi înainte în rugăciune.
În diferite locuri ale vechii Galii  Fran
ţa de astăzi  şi în alte ţări ale Europei 
Occidentale sau păstrat până astăzi 
sfintele oseminte ale mucenicilor pri
melor veacuri şi ale următoarelor, 
care au fost mărturisitori ai credinţei 
ortodoxe. Îi chemăm pe părinţii slu
jitori ai Bisericii săi pomenească la 
dumnezeieştile slujbe  la litie şi la alte 
rugăciuni  pe cuvioşii lui Dumnezeu, 
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care sunt ocrotitorii locului sau ai ţării 
unde se desfăşoară slujba, ca şi pe cei 
cinstiţi cu deosebire. [...] Şi chemaţi 
turma de credincioşi săi cinstească pe 
aceşti bineplăcuţi ai lui Dumnezeu.”
Tot la acelaşi Sinod, Sf. Ioan Maximovici 
spunea: „Găsind în diaspora noastră 
propovăduitori şi asceţi din vechime, 
ale căror nume nu ne erau cunoscute, 
Îl proslăvim pe Domnul, minunat întru 
sfinţii Lui, şi îi cinstim pe cei ce au bi

neplăcut Lui, lăudând suferinţele şi ne
voinţele lor ascetice şi rugândui să ne 
fie mijlocitori pe lângă Dumnezeu... 
A trebuit să le atragem atenţia locui
torilor de azi ai meleagurilor pe care 
aceştia sau nevoit şi unde odihnesc 
rămăşiţele sfintelor lor moaşte  să le a
tragem atenţia asupra nepreţuitelor co
mori duhovniceşti şi să chemăm turma 
dreptcredincioasă săi cinstească. Apu
sul e plin de astfel de sfinţi.”

Şi tocmai pentru ai face cunoscuţi pe 
aceşti sfinţi care au strălucit în vechime 
aici în Apus (şi mai cu seamă în ţările 
care aparţin de Mitropolia noastră), 
vom încerca să prezentăm în fiecare 
număr viaţa unuia dintre ei. 
Dedicăm numărul de pe luna aceasta 
Sfântului Rupert din Salzburg, apos
tolul Bavariei şi Austriei.

* Ierodiacon Grigorie Benea

Sfântul Rupert din Salzburg, apostolul Bavariei şi Austriei
Sfântul Rupert, episcopul Salzburgu
lui, a fost unul dintre cei mai mari sfinţi 
care au strălucit în pământurile ger
mane. De aceea în cele ce urmează vom 
prezenta pe scurt viaţa lui, folosindune 
pentru aceasta de două texte vechi ale 
Vieţii sale, scrise la scurtă vreme după 
moartea omului lui Dumnezeu.
Mai întâi însă, să ne oprim asupra 
istoriei locurilor în care a trăit şi a 
propovăduit el. În vechime, pe teri
toriul Austriei şi Bavariei de astăzi se 
găseau provinciile romane Noricum şi 
Panonia, care erau bastioane puternice 
ale credinţei în Hristos. Însă odată cu 
căderea Imperiului Roman în apus şi cu 
năvălirea popoarelor barbare, credinţa 
creştină a dispărut aproape în întregime 
din acele părţi. Cuceriţi şi prigoniţi de 
păgânii sălbatici, cei mai mulţi dintre 
creştini fie şiau pierdut credinţa, fie au 
început să o amestece cu diferite prac
tici păgâne sau cu erezii. Încă din veacul 
al VIlea, călugării irlandezi începuseră 
săL propovăduiască pe Hristos în pă
mânturile celor două provincii însă, 
datorită caracterului neorganizat al 
misiunii lor, nu reuşiseră să aibă un 
efect de durată. Pe lângă aceşti călugări 
irlandezi, unii episcopi franci se nevoiau 
şi ei să ducă vestea cea bună păgânilor 
germani, însă datorită rezistenţei barba
rilor lucrarea lor a adus puţină roadă. De 
aceea, când Sfântul Rupert îşi începea 
propovăduirea la sfârşitul veacului al 
VIIlea, pământurile Europei centrale e
rau încă adânc cufundate în întunericul 
necredinţei şi al închinării la idoli. 
Dar să trecem acum la viaţa omului lui 
Dumnezeu. Despre primii ani ai săi nu 
se ştie aproape nimic. Se pare că sa năs
cut în jurul anului 660 d. Hr., fie întro 
familie francă nobilă, fie întro familie 
irlandeză. Oricum, în tinereţe a primit o 
temeinică educaţie creştină, şi fiind evla
vios din fire şi plin de înţelepciune, şia 
atras dragostea şi respectul tuturor. Până 
la urmă, pentru darurile sale Rupert a 
fost hirotonit diacon şi preot, ajungând 
apoi episcop în oraşul Worms din Ger

mania de azi. Iată cum vorbeşte despre 
păstorirea sa una dintre primele Vieţi ale 
sfântului: „Era blând şi feciorelnic, sim
plu şi cumpătat, credincios în lauda lui 
Dumnezeu şi plin de Duh Sfânt. Avea 
un mare discernământ duhovnicesc, şi 
faptele lui bune povăţuiau turma spre 
asemănarea cu Hristos, căci îi însufla nu 
doar prin cuvintele sale, ci şi prin pilda 
faptelor. Priveghea adeseori, îşi slăbea 
trupul prin posturi şi îşi împodobea 
faptele cu milostenie. Dădea tot ce avea, 
pentru ca săracii să nu plece de la el flă
mânzi, căci socotea datoria lui săi îmbra
ce pe cei goi şi săi ajute pe cei lipsiţi.” 
Pentru toate aceste fapte de adevărat 
păstor al turmei lui Hristos, faima lui 
Rupert sa răspândit în scurtă vreme în 
întreaga ţară. În acea vreme duce al Ba
variei era Theodo al IIlea, care auzind de 
înţelepciunea şi de minunile lui Rupert 
a vrut săl cunoască pe omul lui Dum
nezeu. Deşi încă păgân, Theodo avea o 
soră creştină, care îl pregătise pentru 
primirea cuvântului mântuirii. De aceea, 
ducele a trimis la Worms mesageri, 
rugândul pe Rupert să vină în Bavaria.
Şi astfel, în anul 697 Rupert a ajuns, 
după o călătorie obositoare, în vechiul 
oraş roman Ratisbona (Regensburgul 
de astăzi), capitala Bavariei. Theodo 
la întâmpinat pe sfântul episcop cu 
multă cinste şi bucurie, chemândul în 
palatul său. Aici, Rupert a început săi 
vorbească ducelui despre credinţa în 
Hristos. Cu atâta har şi înţelepciune pro
povăduia omul lui Dumnezeu, încât în 
scurtă vreme Theodo a fost cucerit de 
învăţătura lui şi a primit botezul. Alături 
de el sa botezat mulţime de popor, bo
gaţi şi săraci, nobili şi oameni simpli.    
Văzând însă că întreaga ţară zăcea în în
tunericul păgânătăţii, Rupert a hotărât 
să propovăduiască şi în ţinuturile din 
împrejurimi. Luând cu sine câţiva în
soţitori, episcopul a coborât pe Dunăre, 
vestind peste tot cuvântul mântuirii. 
Astfel a străbătut cu bărbăţie şi curaj 
întreaga ţară, ajungând până în câm
piile Panoniei de jos. „Prin sfintele sale 

cuvinte,” ne spune Viaţa lui Rupert, 
„inimile lor întunecate erau luminate, 
şi sufletele celor nebotezaţi însetau de 
izvorul vieţii.” În călătoriile sale, Rupert 
nu dărâma templele păgâneşti, ci le 
preschimba în biserici ale adevăratului 
Dumnezeu, şi de aceea în scurtă vreme 
păgânii au primit credinţa în Hristos.
Până la urmă, sfântul a ajuns în oraşul 
Lorch, pe râul Enns, unde sa aşezat 
mai mult timp. Mulţimi nenumărate 
de oameni au început săl caute, căci 
i se dusese vestea de făcător de mi
nuni. Întradevăr, pentru smerenia şi 
sfinţenia vieţii sale, Rupert primise da
rul vindecării şi al izgonirii duhurilor 
necurate, şi de aceea poporul îl cinstea 
ca pe un adevărat părinte. 
Însă pentru că era iubitor de pustie, 
Rupert nu şia aşezat scaunul episcopal 
nici în Lorch, nici în Regensburg. Ast
fel, întruna din călătoriile sale, a dat 
peste un loc minunat, un vechi oraş 
roman ruinat, numit Juvavium. Aşezat 
în adâncul munţilor, întrun loc retras 
şi de o mare frumuseţe, Juvavium la 
cucerit pe Rupert. Primind îngăduinţă 
de la Theodo, sfântul a construit între 
ruinele lui o mănăstire închinată Sf. Ap. 
Petru, în care şia aşezat scaunul episco
pal. Mai târziu, această mănăstire avea 
să ajungă un mare centru duhovnicesc 
şi de învăţătură al întregii Europe. Apoi, 
pentru că veneau la el şi multe femei 
care vroiau săi devină uceniţe, sfântul a 
zidit, în apropierea mănăstirii Sf. Petru, 
şi o mănăstire de maici, numită Nonn
berg şi închinată Maicii Domnului. Ca 
stareţă episcopul a chemato pe sora sa, 
Ermentrude, femeie sfântă, care trăia la 
Worms. În scurtă vreme, cele două mă
năstiri au ajuns la o mare dezvoltare. 
Din cauza sării care exista în munţii din 
împrejurimi, sfântul a redenumit vechiul 
Juvavium şi ia spus Salzburg, adică „o
raşul sării”. Din mănăstirea sa din Salz
burg, Rupert avea săşi conducă de a
cum înainte toate lucrările misionare.
Având nevoie de ajutoare, sfântul a ho
tărât să se întoarcă în patria sa, pentru 



DIN  AGENDA
Părintelui MitroPolit SerafiM

3 dec. – slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Stuttgart (paroh: P.C.Pr.Dr. Mihăiţă 
Bratu) cu participare foarte mare. După 
masă, ia parte alături de mulţi episcopi la 
aniversarea Păr. Manfred Wagner, mare 
prieten şi susţinător al Mitropoliei.
6 dec., Sf. Nicolae – slujeşte Sf. 
Liturghie şi predică la Nürnberg. 
10 dec. – slujeşte Sf. Liturghie şi pre
dică la Düsseldorf (paroh: P.C.Pr. Ioan 
Hodoş) cu participare numeroasă. A 
urmat o frumoasă agapă.
14 dec. – acordă un interviu postului 
de Radio România internaţional.
16 dec. – însoţeşte corul de la Şinca 
Nouă (jud. Braşov) în colindă la 
Primăria din Nürnberg.
17 dec. – slujeşte Sf. Liturghie şi 
predică la Nürnberg. Primeşte colin
da Corului din Şinca Nouă.
18 dec. – primeşte colinda Corului de 
copii  Alegretto din Bucureşti
20 dec. – slujeşte Sf. Liturghie şi 
predică la Berlin (paroh: P.C.Pr. Con
stantin Mihoc).
20 dec. – împreună cu Î.P.S. Augusti
nos  face o vizită la Berlin episcopului 
Dr. Wolfgang Huber, preşedintele Bi
sericii Evanghelice din Germania.
24 dec. – slujeşte Sf. Liturghie şi 
predică la Nürnberg. Seara, participă 
la slujba Privegherii şi primeşte colin
da Corului Catedralei, a Corului de 
copii Luceafărul din Iaşi… Au parti

cipat peste 300 de credincioşi.
25 dec., Crăciunul  slujeşte Sf. Litur
ghie şi predică la Offenbach (paroh: 
P.C.Pr. Ştefan Anghel) cu participare nu
meroasă. A urmat o frumoasă agapă.
26 dec., Soborul Maicii Domnului 
 slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Augsburg (paroh P.C.Pr. Florin Che
lemen) cu prilejul hramului. Au par
ticipat foarte mulţi credincioşi care 
au continuat bucuria Praznicului la 
agapa oferită de Parohie.
27 dec., Sf. Arhid. Ştefan  slujeşte 
Sf. Liturghie şi predică la Nürnberg.
31 dec. – slujeşte Sf. Liturghie şi 
predică la Darmstadt. La cumpăna 
anilor slujeşte Privegherea şi Acatis
tul Sfintei Treimi în Catedrala mitro
politană cu participare mare.

DIN  AGENDA
Părintelui ePiScoP Sofian

1 dec.  săvârşeşte slujba Sfinţirii Apei 
şi un Tedeum, cu ocazia Zilei Naţionale 
a României.
2 dec.  împreună cu P.C. Pr. Nicolae 
Liviu Vîlcea, săvârşeşte Taina Sf. Maslu 
la Graz.
3 dec.  slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Graz, cu ocazia serbării hramului.
4 dec.  participă la Viena la întâlnirea 
organizată de Fundaţia „Pro Oriente” 
sub genericul „Lumina lui Hristos 
luminează tuturor”. 
5  dec.  participă la un dialog cu tin
eri din Viena, pe tema trăirii unei vieţi 
creştine autentice astăzi.
6 dec., Sf. Ier. Nicolae  slujeşte Sf. 
Liturghie şi predică la Viena (Paroh 
P.C. Pr. Dr. Nicolae Dura).
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10 dec. - slujeşte Sf. Liturghie şi 
predică la Capela Sf. Siluan.
11 dec.  primeşte la sediul episcopal din 
München pe P.C.Pr. Simion Felecan.
16 dec.  participă la concertul de co
linzi susţinut la München de corul de 
copii „Alegretto” din Bucureşti. Seara 
participă, la capela sediului episcopal, la 
conferinţa Dlui Stroescu Stânişoară pe 
tema: Tineretul şi provocările timpului. 
17 dec.  slujeşte Sf. Liturghie şi 
predică la Regensburg (Paroh P.C.Pr. 
Alexandru Câmpeanu). 
24 dec.  săvârşeşte Sf. Liturghie şi predi
că la Capela Sf. Siluan. Seara săvârşeşte 
slujba Privegherii, iar apoi participă la 
concertul de colinde şi la bucuria copiilor 
prilejuită de venirea lui Moş Crăciun. 
25 dec., Crăciunul  săvârşeşte Sf. 
Liturghie  la Capela Sf. Siluan.
26 şi 27 dec. - săvârşeşte Sf. Liturghie  
şi predică la Capela Sf. Siluan.
31 dec.  săvârşeşte Sf. Liturghie şi 
predică la Capela Sf. Siluan. La cum
păna dintre ani se află împreună cu 
credincioşii în Capela Sf. Siluan săvâr
şind slujba Privegherii cu Sf. Liturghie.

a aduce mai mulţi propovăduitori. A 
revenit în Bavaria cu 12 însoţitori, din
tre care îl pomenim pe Sf. Virgil, irlan
dez din Leinster, care avea săi fie urmaş 
lui Rupert pe scaunul de episcop. De 
altfel, trebuie spus că irlandezii au jucat 
un rol esenţial în lucrarea sfântului a
postol. Cu râvna pentru propovăduire 
şi înfrânarea lor deosebită, irlandezii 
aveau să influenţeze hotărâtor tânăra 
Biserică din pământurile Bavariei, mă
năstirea din Salzburg devenind un ade
vărat centru de activitate misionară ir
landeză. De pildă, din pricina dragostei 
lor pentru viaţa călugărească, episcopii 
irlandezi erau în acelaşi timp şi stareţi 
de mănăstiri. Acest lucru a fost preluat 
şi în pământurile Bavariei, Rupert fiind 
în acelaşi timp stareţ al mănăstirii din 
Salzburg şi episcop al întregului ţinut. 
Caracterul irlandez al Bisericii din Ba
varia avea să se păstreze încă mult timp 
după moartea sfântului, Bavaria deve

nind un adevărat centru de evlavie pen
tru toate pământurile germane. 
Oricum, împreună cu ucenicii săi, Ru
pert sa nevoit cu râvnă pentru încreşti
narea păgânilor din acele locuri. Ca un 
adevărat propovăduitor, sfântul a înte
meiat peste tot o mulţime de mănăstiri. 
Fiind adevărate lumini pentru ţinuturile 
dimprejur, înţeleptul episcop a putut să
şi ducă prin ele la bun sfârşit munca. 
Astfel, pomenim mănăstirea pe care 
Rupert a întemeiato pe malul lacului 
Wallersee, închinată tot Sf. Petru, apoi 
mănăstirea din Maxglan, cea din Pon
gau, întemeiată în urma unei vedenii ce
reşti, cea din Altötting şi multe altele. 
Şi astfel, după o viaţă întreagă pusă în 
slujba lui Dumnezeu, în care a izbutit 
să aducă nenumăraţi păgâni la Hristos 
şi la dreapta credinţă, sfântul sa apro
piat de plecarea în veşnicie. Simţind 
că i se apropie sfârşitul, în primăvara a
nului 717 sa retras la mănăstirea sa din 

Salzburg, pentru a petrece Postul Mare. 
Dumnezeu la întărit şi a trecut cu bine 
întregul post. În ziua de Paşti a slujit Sf. 
Liturghie în faţa poporului care se adu
nase acolo, şi după slujbă a ţinut ultima 
sa predică. Apoi, liniştit şi împăcat, sa 
închinat în faţa tuturor şi, după ce şia 
cerut iertare, şia dat sufletul în mâinile 
lui Dumnezeu. Era ziua de 27 martie a 
anului 717. „Întreg poporul din Nori
cum la jelit,” ne spune Viaţa sfântului, 
„pentru că fusese un apostol al acelui 
neam, şi pentru că nu mâhnise pe ni
meni în nici un fel.” După moartea sa, 
omul lui Dumnezeu a fost îngropat în 
mănăstirea Sf. Petru din Salzburg, unde 
odihnesc moaştele lui până astăzi. 
Pentru rugăciunile Sfântului Rupert, e
piscop de Salzburg şi apostol al Bavariei 
şi Austriei, Dumnezeu să ne dăruiască 
şi nouă râvnă în propovăduirea dreptei 
credinţe şi iertare de păcate. Amin!


