
adeseori: teologia fără Liturghie şi 
fără viaţă duhovnicească poate nu 
numai să deformeze spiritul omului, 
ci chiar să-l ucidă. "Litera ucide iar 
duhul face viu". Auzisem că Părintele 
Serghie Bulgakov (+ 1944), Profesor 
la Institut şi unul dintre cei mai mari 
teologi ortodocşi, făcea cursul său 
de Dogmatică numai după slujirea, 
împreună cu studenţii, a Sf. Liturghii, 
pentru că zicea el:

"Cursul meu nu este decât expre-
sia teologică a ceea ce am trăit în 
Liturghie". De aceea, ne sileam şi 
noi studenţii să participăm la tot pro-
gramul liturgic, de altfel foarte bogat, 
al Institutului şi să înţelegem cursurile 
şi prelegerile teologice ca expresie 
a vieţii Bisericii, adică a Prezenţei 
în Duhul Sfânt, a lui Hristos în viaţa 
oameni lor şi a lumii. Dumnezeu a rân-
duit ca aici la Sf. Serghie eu să stu-
diez cu deosebire "Isihasmul" în care 
am de scoperit concentrată toată Teo-
logia şi viaţa creştină. Pentru că în 
fond atât teologia cât şi spiritualitatea 
trebuie să urmărească unirea omului 
credincios cu Hristos, care se produ-
ce în inimă - centrul tuturor facultăţilor 
active ale minţii şi ale voinţei -, adică 
"locul" în care se concentrează între-
aga fi inţă umană. 
Toată viaţa creştină este în fond 
o călătorie spre locul inimii cu aju-
torul harului Sf. Taine şi al rugăciunii 
împreunată cu asceza. "Unirea minţii 
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Dialogul intercreştin între crize şi speranţe

Intervenţia mea la această masă 
rotundă nu se vrea nici pe departe 
să fi e o analiză a situaţiei dialogului 
intercreştin actual, care cunoaşte o 
mare criză, ci doar o foarte modestă 
mărturie a unui păstor de sufl ete care 
trăieşte în modul cel mai conştient 
marea dramă a dezbinării creştinilor.
Îmi amintesc că cu mai mulţi ani în 
urmă, am citit undeva un cuvânt care 
mi-a rămas profund înrădăcinat în suf-
let. Acest cuvânt sună astfel: Dumne-
zeu nu ne va judeca pentru că nu am 
reuşit noi, cei de astăzi, să realizăm 
unitatea creştinilor pentru care s-a ru-
gat Mântuitorul înainte de Patima Sa 
–pentru că ea este, în cele din urmă, 
darul Duhului Sfânt, Duhul unităţii– ci 
ne va judeca pentru că am rămas in-
sensibili la rugăciunea Domnului "ca 
toţi să fi e una" şi n-am suferit pentru 
groaznicul păcat al dezbinării în care 
ne complăcem şi pe care o adân cim, 
cu voie sau fără de voie, spre marea 
sminteală a lumii.
Îmi continuam pe atunci studiile la Ins-
titutul de Teologie Ortodoxă "Sf. Serg-
hie" din Paris, unde am ajuns după ter-
minarea Teologiei la Sibiu şi mai mulţi 
ani de slujire preoţească la Catedrala 
episcopală din Alba-Iulia. Plecasem 
din ţară cu o formaţie teologică foarte 
scolastică. La Catedra de "Teologie 
Dogmatică şi Simbolică" învăţasem 
foarte bine diferenţele dintre cele 
trei mari confesiuni creştine pe care 
acum într-un mediu multiconfesional 
le puteam bine verifi ca. 
Mai întâi, mare mi-a fost uimi-
rea să descopăr la Paris o Teolo-
gie Ortodoxă deosebit de vie, în 
legătură permanentă cu izvoarele 
ei: Sf. Scriptură şi Sf. Părinţi şi, mai 
ales, încadrată într-un mediu liturgic 
şi duhovnicesc. Căci ni se amintea 

şi a inimii" sau "coborârea minţii în 
inimă" - mintea fi ind o energie a in-
imii -, realizează, încetul cu încetul, 
uni tatea omului lăuntric, în care se 
recapitulează întreaga natură umană 
şi întreaga creaţie. Sfântul este omul 
universal, omul total, care nu mai 
este separat de nimeni şi de nimic. 
în el toate frontierele, chiar şi cele 
confesionale, sunt depăşite. Paralel 
cu studiul am început să răspund nu-
meroaselor invitaţii din lumea catolică 
dar şi din cea protestantă (mai cu 
seamă reformată, căci protestantis-
mul în Franţa este de tradiţie calvină) 
pentru a participa la diferite întruniri. 
De fi ecare dată, constatam cu bucu-
rie la partenerii mei de dialog, o sete 
autentică de rugăciune şi de viaţă 
duhovnicească şi, de asemenea, 
fascinaţia lor pentru mistica ortodoxă, 
în care ei descopereau elemente co-
mune cu spiritualitatea catolică sau 
protestantă, în ciuda limbajului foarte 
diferit.
Dar mai mare mi-a fost uimirea să 
descopăr că multe din "clişeele teo-
logice" cu care mă obişnuise teologia 
simbolică ortodoxă despre catolicism 
sau protestantism, ca de pildă teoria 
"harului creat", nu corespund sau nu 
mai corespund întru totul realităţii din 
aceste Biserici. Începeam, deci, să-i 
cunosc pe catolici şi pe protestanţi nu 
după ceea ce spun ortodocşii despre 
ei, ci după ceea ce spun ei înşişi. Să-i 
cunosc, mai ales, după exemplele 
nenumărate de călugări, credincioşi, 
preoţi şi ierarhi angajaţi cu cea mai 
mare sinceritate într-o viaţă creştină 
de rugăciune şi de slujire a semenilor. 
De când sunt episcop pentru româ-
nii din Germania şi Europa Centrală 
- şi până de curând şi pentru cei din 
Europa Occidentală - am avut şi am 



mereu contacte cu fraţii noştri catolici 
şi protestanţi.
Aproape toate comunităţile noastre 
româneşti din Apus îşi ţin slujbele în 
biserici puse la dispoziţia lor de cato-
lici sau de protestanţi, la care constat 
o mare deschidere spre Ortodoxie. 
Pretutindeni întâlnesc în bisericile 
catolice şi chiar şi în unele biserici 
protestante icoane ortodoxe: "Sfân-
ta Treime" de Rubliov sau "Maica 
Domnului" din Vladimir; mulţi călugări 
şi mireni din aceste biserici practică 
"rugăciunea lui lisus", unele obşti mo-
nahale catolice au adoptat chiar ritul 
bizantin şi încearcă să trăiască în du-
hul spiritualităţii ortodoxe. "Filocalia" 
este tradusă în franceză şi engleză. 
Mănăstirea benedictină de la Belle-
fontaine (Franţa) care a publicat "Fi-
localia" publică, de asemenea, şi o 
colecţie întreagă, intitulată "Spirituali-
té orientale", în care au apărut zeci de 
volume de spiritualitate ortodoxă. Tot 
astfel şi în mediul englez şi german 
găseşti multe astfel de cărţi. Papa 
Ioan Paul al ll-lea îndeamnă pe cato-
lici în Enciclica sa "Orientale lumen" 
să se inspire din Liturghia şi spirituali-
tatea ortodoxă.
Desigur, această căutare spre lu-
mea răsăriteană este motivată 
de împuţinarea propriilor izvoa-
re duhovniceşti în Apus. Astfel, 
se pare că creştinismul apusean, 
forţat de multiplele crize pe care le 
traversează, se întoarce încetul cu 
încetul la izvoarele duhovniceşti co-
mune Răsăritului şi Occidentului din 
primul mileniu de viaţă creştină. 
Spun aceste lucruri simple, în fond 
constatări pe care le poate face ori-
cine, pentru că mi se pare că există 
încă foarte mulţi ortodocşi, mai cu 
seamă printre cei ce au doar o brumă 
de cultură teologică, care califi că de-a 
valma drept eretici pe protestanţi, pe 
catolici şi chiar pe ortodocşii precal-
cedonieni şi cred că este un păcat să 
te rogi împreună cu ei. În acest sens, 
se invocă unele canoane din sec. IV. 
Nu se mai ştie însă că cuvântul "ere-
tic" în accepţiunea sa din sec. IV de-
semna pe arieni, care nu mărturiseau 
dumnezeirea Fiului - socotindu-L pe 
Hristos doar om şi negându-i calita-
tea de Dumnezeu. 
Desigur, cu cei care nu mărturisesc 
pe Hristos, Dumnezeu adevărat şi om 

adevărat, nu te poţi ruga împreună, 
pentru că rugăciunea însăşi se 
adresează lui Hristos ca Dumnezeu. 
Şi apoi, trebuie să mai ştim că atunci 
când canoanele opresc rugăciunea 
împreună cu ereticii se referă la Eu-
haristie. Or, între creştinii de diferite 
confesiuni s-a stabilit principiul ca să 
nu se împărtăşească din acelaşi Potir 
până când nu se va realiza unitatea 
de credinţă. Împărtăşirea comună va 
pecetlui deci unitatea creştină. 
Din păcate, credincioşi integrişti, 
sau care au o falsă imagine despre 
credinţa fraţilor lor de alte confesi-
uni găsim în egală măsură şi la ca-
tolici şi la protestanţi. Am constatat 
cu stupoare cum persistă în mintea 
unor credincioşi din Occident vechi-
le caricaturi din Evul Mediu despre 
credinţa celuilalt. În ce priveşte Or-
todoxia, unii nu văd în ea decât fol-
clor religios, superstiţie sau tradiţie 
împietrită, fără prea multă legătură 
cu Scriptura, lată un exemplu: 
Cu vreun an sau doi în urmă, s-a 
întâmplat să cunun un tânăr protes-
tant cu o tânără ortodoxă. Pentru că 
tânărul studiase teologia evanghelică, 
dar cunoştea bine şi pe cea ortodoxă, 
a ţinut să fi e cununat după rânduiala 
ortodoxă. Pastorul evanghelic din pa-
rohia lui nu ştia însă mai nimic despre 
Ortodoxie, ba chiar credea că Scrip-
tura lipseşte cu desăvârşire din ritul 
ortodox al Cun uniei. 
Când i-am arătat slujba cun uniei, a 
rămas profund uimit să descopere că 
toată este de inspiraţie biblică. S-a 
mirat de frumuseţea ei şi a acceptat 
cu bu curie să o săvârşesc în biserica 
lui. 
Mişcarea ecumenică s-a născut 
tocmai din dorinţa de cunoaştere 
reciprocă şi se doreşte să fi e, înainte 
de toate, un dialog al dragostei între 
creştini. Căci fără dragoste nu există 
cunoaştere, după cum nici cunoaştere 
fără dragoste. 
Şi cine trebuie să dovedească mai 
multă dragoste lumii decât creştinii 
care cunosc dragostea întrupată a lui 
Dumnezeu în Mântuitorul Iisus Hris-
tos? Dar cum să dovedim dragostea 
noastră dacă nu ne iubim mai întâi 
noi unii pe alţii? 
"Întru aceasta va cunoaşte lumea că 
sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii faţă de alţii" (In. 13, 

35), a zis Mântuitorul. După secole 
de ignorare şi, adeseori, de războaie 
religioase, Bisericile şi Confesiunile 
creştine încep să se apropie unele 
de altele, să se cunoască reciproc 
pentru a putea aprecia pozitivul din 
fi ecare Tradiţie şi să se pună la masa 
dialogului teologic, pentru a depăşi 
diferenţele dogmatice care le separă, 
în vederea refacerii unităţii creştine.
Cine poate fi  atât de orb sufl eteşte 
ca să nu vadă în aceasta mâna lui 
Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt, 
care nu încetează să conducă lumea 
în mod misterios spre unitatea ei în 
Hristos? 
Faptul că paşii făcuţi până acum în 
dialogul teologic sunt mici, iar în dia-
logul dragostei constatăm cu durere 
regresul faţă de deceniile preceden-
te, datorită înmulţirii prozelitismului, 
mai ales printre ortodocşi - ceea ce 
provoacă tendinţe fundamentalis-
te printre aceştia - nu poate fi  pus 
decât pe seama păcatului nostru, al 
tuturor. Este păcatul celor ce vin să 
ne "evanghelizeze" sau să ne câştige 
pentru Bisericile lor, pentru că nu 
respectă identitatea fraţilor lor în 
Hristos şi, cel mai adeseori, nici liber-
tatea de conştiinţă a credincioşilor, 
amăgindu-i cu bunuri materiale ceea 
ce, evident, este un păcat împotriva 
Duhului Sfânt, Duhul libertăţii - dar 
este şi păcatul nostru, al ortodocşilor, 
care neglijăm atât de mult misiunea 
şi ne îngrijim aşa de puţin de sufl e-
tele credincioşilor şi de viaţa lor de zi 
cu zi. Cu alte cuvinte îi lăsăm pradă 
"lupilor".
Criza mişcării ecumenice de astăzi 
este în fond rezultatul crizei multiple 
din sânul Bisericilor şi Confesiunilor 
creştine, în această vreme de mari 
confuzii spirituale. Datorită presiunii 
exercitate de societatea de consum, 
Occidentul pare că se îndreaptă tot 
mai mult spre "religia umanistă şi 
vagă în care Dumnezeu devine o pre-
lungire a omului care îl caută", zice un 
autor creştin ortodox. 
Refuzul metodic, dar neprocla-
mat al "rugăciunii şi postului" luate 
împreună, reprezintă în cele din urmă 
fundamentul tuturor crizelor. "Scoateţi 
Crucea din Evanghelie, zice acelaşi 
autor, şi cu timpul veţi obţine Evang-
helia pentru consumatori cucernici". 
Acelaşi refuz al ascezei conduce şi la 



"morala liberală" care alunecă de la 
liberalism la permisivitate. Atitudinea 
unor biserici ieşite din Reformă faţă 
de problemele de morală sexuală sau 
cu privire la aşa-zisul "limbaj inclusiv" 
provoacă pe drept cuvânt scandal 
şi sminteală printre creştinii de bună 
credinţă. Nu este locul să dezvoltăm 
aici aceste probleme, dar ne putem 
întreba: 
Cum este posibil ca tocmai aceste 
Confesiuni pentru care Reforma a 
însemnat întoarcerea la Cuvântul lui 
Dumnezeu şi revalorifi carea lui în 
viaţa creştină să încerce acum refor-
ma Cuvântului lui Dumnezeu însuşi? 
Oare să nu fi e această rătăcirea cea 
mai de pe urmă? 
Relativizarea Cuvântului lui Dumne-
zeu, ceea ce înseamnă în fond nega-
rea lui şi acomodarea moralei creştine 
la duhul veacului de acum, uzurpă 
temeliile înseşi ale Creştinismului. 
Eminenţa Sa, Cardinalul Ratzinger 
vede în această morală permisivă 
vechea ispită a omului din paradis: 
"Veţi fi  ca Dumnezeu!" (Fac. 3, 5). 
"Ca Dumnezeu, adică eliberaţi de le-
gea Creatorului, liberi faţă de înseşi 
legile naturii, stăpâni absoluţi asupra 
propriului destin. Omul revine, fără 
încetare, la dorinţa de a fi  singurul 
său stăpân". Din păcate, capitalismul 
sălbatic şi societatea de consum tind 
să se generalizeze în toată Europa şi 
în întreaga lume.
Crizele de azi din Creştinismul apu-
sean se vor adăuga mâine la crize-
le pe care le traversează Ortodoxia: 
fi letismul, spiritul de autosufi cienţă, 
lipsa de unitate şi colaborare între Bi-
sericile locale, prea puţina misiune şi 
angajare socială...Or, aceste crize nu 
pot fi  depăşite decât prin solidariza-
rea tuturor creştinilor. 
Tocmai de aceea dialogul ecumenic 
este acum mai necesar decât oricând. 
Oare, noi creştinii, tre buie să învăţăm 
de la cei din afara Bisericii că dialogul 
este singura cale de rezolvare a di-
ferendelor şi că numai împreună pu-
tem înfrunta marile ispite care atacă 
temeliile înseşi ale credinţei?
Nimeni nu se poate închide în 
autosufi cienţa sa, fi ecare creştin, fi e-
care Confesiune, are nevoie de toţi 
ceilalţi creştini şi de toţi oamenii. Şi 
noi ortodocşii, chiar dacă mărturisim 
plenitudinea adevărului sau, mai 

degrabă, tocmai pentru că mărturisim 
dreapta credinţă trebuie să ne simţim 
responsabili faţă de toţi semenii noştri 
în umanitate. "
Dacă un mădular suferă, suferă toa-
te celelalte mădulare". Nimeni nu se 
mântuieşte singur, ci numai în comu-
niunea semenilor săi, pentru care este 
dator să-şi pună viaţa ca şi Hristos.
Eu cred că participarea ortodoxă la 
dialogul ecumenic este, înainte de 
toate, o datorie de credinţă, care 
trebuie împlinită cu dragoste şi cu 
înţelepciune pentru a nu "sminti" 
pe cei slabi în credinţă şi, mai ales, 
pentru a nu compromite adevărul de 
credinţă, dar şi cu perseverenţă pen-
tru a grăbi ziua când Duhul Sfânt va 
uni din nou pe toţi creştinii în aceeaşi 
Biserică, "una, sfântă, sobornicească 
şi apostolică". Bine ştiind că dezbina-
rea creştinilor este un păcat împotriva 
Duhului Sfânt şi că ea este cel mai 
mare obstacol în calea convertirii lu-
mii la Hristos. Mântuitorul s-a rugat 
"ca toţi să fi e una pentru ca lumea să 
creadă".
Pentru ca Mişcarea ecumenică să 
iasă din impasul în care se găseşte 
astăzi, nu este nevoie de mai multă 
diplomaţie bisericească, ci de mai 
multă asceză, adică de mai mult post 
şi de mai multă rugăciune, singurul 
mijloc de exorcizare a demonilor, care 
întunecă minţile şi rătăceşte inimile. 
Iar postul şi rugăciunea ne vor con-
duce la evlavie şi smerenie pentru ca 
să ne recunoaştem greşelile proprii şi 
să nu aruncăm vina pe alţii. "
Ecumenismul adevărat, zice Vla-
dimir Zielinsky, va începe în ziua în 
care Bisericile vor merge la întâlniri şi 
colocvii fără veşmintele lor fastuoa-
se, fără alai, ci vor veni cu rănile pe 
care vor să le vindece, cu problemele 
de dezlegat, cu crizele de rezolvat", 
punând în practică imperativul paulin: 
"Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa 
veţi împlini legea lui Hristos" (Gal. 6,2). 
Numai pe calea sfi nţeniei se poate 
reînnoi şi restaura credinţa creştină. 
Şi numai sfi nţenia îi va uni pe creştini. 
De aceea, Papa Ioan Paul al ll-lea 
zice: "Biserica are nevoie astăzi de 
sfi nţi şi nu de reformatori".

Mitropolitul Serafi m – Referat prezentat la o 
masă rotundă, cu prilejul întâlnirii "Oameni şi 
religii",  organizată de Comunitatea S. Egidio, 

Bucureşti 1 sept. 1998

Să nu spui:

Tată dacă nu te comporţi ca un fi u în 
fi ecare zi!
Nostru dacă eşti închis în egoismul 
tău!
Care eşti în ceruri dacă crezi că nu 
te poate vedea
Sfi nţească-se Numele Tău dacă prin 
viaţa ta nu-l reprezinţi cu cinste!
Vie împărăţia Ta dacă o confunzi cu 
succesul material!
Facă-se voia Ta dacă eşti preocupat 
numai de planurile tale!
Sfi nţească-se numele Tău dacă prin 
viaţa ta nu dovedeşti aşa!
Facă-se voia Ta … dacă nu o accepţi 
când nu-ţi convine!
Precum în cer aşa şi pe pământ 
dacă nu trăieşti principiile Cerului aici 
pe pământ!
Pâinea noastră cea de toate zilele … 
dacă nu te gândeşti la cei înfometaţi!
Ne iartă nouă greşelile noastre … 
dacă păstrezi ranchiună pe fratele 
tău.
Nu ne duce pe noi în ispită … dacă 
ai de gând să păcătuieşti în continu-
are!
Căci a ta este împărăţia, puterea şi 
slava dacă nu recunoşti toate ace-
stea!
Amin dacă nu iei în serios cuvintele 
din Tatăl nostru
Resurse creştine

Ce anume aduce cea mai multă 
fericire în familie?

Sentimentul de unitate în dragoste, 
unitate în Dumnezeu. Când toţi în 
familia ta îl iubesc pe Dumnezeu și 
se iubesc unii pe alţii. Aceasta şi este 
cea mai mare bucurie, mai ales atun-
ci când în jurul tău marea vieţii se 
zbuciumă, în jurul tău e furtună şi vi-
jelie, și în luntrea familiei tale e linişte, 
bucurie, pace, dragoste și Hristos.
Atunci îţi doreşti ca toată lumea să 
fi e bine si fericită, te bucuri că bine-
le este mai puternic decât răul, iar în 
inimă îţi pătrunde mulţumirea faţă de 
Dumnezeu.
Cea mai mare iluzie a omului contem-
poran este neînțelegerea diferenței 
dintre fericire și plăcere. Oamenii 
năzuiesc spre fericire, dar în realita-
te, caută tot mai mult plăcerile, care îi 
fac în cele din urmă şi mai nefericiţi"
Prof. Vladimir Vorobiev
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Din agenda
Părintelui Mitropolit Serafi m

1 iunie - Rusaliile - slujeşte Sf. Liturghie şi 
predică în Catedrala din Nürnberg. Hiroto-
neşte întru diacon pe teologul Daniel Smio-
nescu pentru Parohia Schwäbisch Gmünd.
5 iunie - slujeşte Sf. Maslu la Parohia „Sf. 
Ioan cel Nou de la Suceava” din Kempten 
şi ţine cuvânt de învăţătură (Pr. Cristian 
Căjvăneanu).
6 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Kempten. Participă la agapă. La Augsburg, 
ofi ciază Taina Botezului pentru pruncul 
Teodor Sava, cel de-al treilea copil al Păr. 
Ciprian Suciu.
7 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Parohia „Tuturor Sfi nţilor” din Waldkraiburg 
cu prilejul hramului (Pr. Ioan Turcu). Partici-
pă la agapă.
13 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
în oraşul Tambach - Dietharz, (Thuringia) 
şi participă la sărbătoarea „Zilele oraşului 
Anina“ în Tambach.
14 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Parohia Parohia „Sf. Mc. Vitus”, ocrotitorul 
Saxoniei și „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din 
Chemnitz cu prilejul hramului (Ieromonah Dr. 
med. Athanasie Ulea). Participă la agapă.
21 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
în Catedrala din Nürnberg. După slujbă 
participă în Sala mare la un moment cultural 
dedicat împlinirii a 126 de ani de la trecerea 
la cele veșnice a lui Mihai Eminescu.
23-26 iunie - face o vizită la Mânăstirea 
Ortodoxă "Acoperământul Maicii Domnului" 
de la Bussy en Othe (Franţa). Slujeşte Sf. 
Liturghie şi ţine cuvânt de învăţătură.
27 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Parohia „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, din Ulm 
cu prilejul hramului (Pr. Sebastian Suciu). 
Participă la agapă.
28 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Parohia „Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ 

şi Sf. Bonifatie” din Wiesbaden cu prilejul 
hramului (Pr. Cristian Vaida). Participă la 
agapă.
29 iunie - Sf. Ap. Petru şi Pavel - slujeşte Sf. 
Liturghie şi predică în Catedrala mitropolita-
nă din Nürnberg. Hirotoneşte întru diacon pe 
tânărul teolog Mihai Ilaş. 
30 iunie - conduce lucrările Consiliului 
Eparhial.

Din agenda P.S. Episcop Sofi an

1 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Capela Sf. Siluan.
7 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Schitul Românesc Prodromul din Sf. Munte 
Atos.
9 iunie - însoţit de Pr. Mircea Tudorache 
(Freiburg) şi Pr.Marius Mezinca (Karlsruhe), 
se întâlneşte la Karlsruhe cu consilierul Bise-
ricii Evanghelice, Dr. Benjamin Simon, în ve-
derea solicitării unor locaşuri de cult pentru 
parohiile din Freibug şi Karlsruhe. Se întâl-
neşte la Limburg cu Dr. Thomas Lör, episcop 
vicar, în vederea găsirii unui locaş de cult în 
Frankfurt.
9 iunie - prezidează la Offenbach şedinţa de 
lucru a preoţilor din Protoieria Germaniei de 
Centru-Vest şi Luxemburg (Protoiereu Ştefan 
Anghel).
10 iunie - însoţit de P.C. Pr. Ştefan Anghel, 
are o întâlnire cu decanul evanghelic al ora-
şului Frankfurt, Dr. Ioachim Knecht, în căuta-
rea unui locaş de cult.
13 iunie - săvârşeşte la Essen (Pr. Ioan Ho-
doş) Taina Sf. Maslu. Predică.
14 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Essen cu prilejul hramului. Participă la aga-
pă.
16 iunie - la Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din München, susţine prelegerea: "Monahis-
mul în Biserica Ortodoxă Română. Principii 
organizatorice şi spiritualitate".
18 iunie - participă la un Seminar desfăşu-

rat la Mănăstirea Benedictină Niederaltaich, 
unde susţine referatul: „Paternitatea Duhov-
nicească la Sf. Vasile cel Mare”.
19 iunie - participă la deschiderea zilelor 
ecumenice din Fürstenfeldbruck; ia parte la o 
discuţie de podium cu Arhiepiscopul de Mün-
chen şi Freising, Cardinalul Reinhard Marx 
şi Episcopul evanghelic al Landului Bavaria, 
Heinrich Bedford Strohm.
21 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
biserica Sf. Ioan Botezătorul (AHK) din Mün-
chen; săvârşeşte parastasul de un an de la 
trecerea la cele veşnice a d-lui Nicolae Stro-
escu. 
22 iunie - participă la festivitatea de decer-
nare a Premiului Culturii Eleno-Bavareze din 
partea Mitropoliei Greceşti către Episcopul 
Dr. Heinrich Bedford Strohm.
24 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Capela Sf. Siluan.
27 iunie - participă, la München, la lansarea 
cărţii "Trăirea pe interval" a d-nei Alina Co-
zan; rosteşte un cuvânt referitor la identitatea 
în condiţiile imigraţiei.
28 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Fürstenfeldbruck cu prilejul hramului.
29 iunie - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Capela Sf. Siluan.
30 iunie - participă la lucrările Consiliului 
Eparhial.

Greierele și Furnica

Într-o după-amiază, mama lui Marcel, 
un băieţel de 9 ani, a primit un telefon 
de la învăţătoarea acestuia.
- Aş dori să vă spun ce a făcut Mar-
cel astăzi la şcoală, m-am gândit că 
merită să afl aţi.
- Vă ascult, răspunse mama puţin 
neliniştită.
- În această dimineaţă am predat o 
oră de creaţie literară şi, aşa cum pro-
cedez de obicei, le citesc şi le dictez 
copiilor fabula „Greierele şi Furnica”:
Greierul în desfătare,
Trecând vara cu cântare,
Deodată se trezeşte
Că afară viscoleşte,
Iar el de mâncat nu are.

La vecina sa furnică
Alergând, cu lacrimi pică
Şi se roagă să-i ajute,
Cu hrană să-l împrumute,
Ca de foame să nu moară,
Numai pân' la primăvară.
Apoi, mă opresc aici, lăsându-i pe co-
pii să scrie pe o hârtie fi nalul fabulei.
Marcel a ridicat mâna şi a întrebat: 
- Doamna învăţătoare, pot să fac un 
desen în loc de continuare? 
- Dacă îţi place, poţi să faci, i-am
răspuns, însă mai întâi te rog să scrii 
fi nalul fabulei.
După câteva minute lucrările au 
început să sosească la catedră. Ca 
şi de alte dăţi, au fost două variante 
de încheiere. Unii au spus că furnica 
şi-a împărţit mâncarea cu greierele, 

amândoi trecând cu bine peste iarnă, 
iar alţii au spus că furnica nu şi-a 
împărţit mâncarea cu greierele, aşa 
încât furnica a supravieţuit iar greie-
rele a murit.
Doar Marcel a dat un alt fel de 
răspuns, cum nu am mai auzit până 
acum. A scris aşa: "Furnica i-a dăruit 
greieraşului toată mâncarea adunată. 
Greieraşul a supravieţuit, însă furnica 
a murit."
Desenul este şi el surprinzător. În 
partea de jos a lucrării scrise Marcel 
a desenat crucile de pe Golgota.
"În aceasta este dragostea, nu fi indcă noi am 
iubit pe Dumnezeu, ci fi indcă El ne-a iubit pe 
noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire 
pentru păcatele noastre." (1Ep.Ioan 4.10)
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