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Crucea - legătura dintre cer şi pământ
De ce şi-au ales creştinii ca simbol 
suprem Crucea?

N-aş spune că a fost aleasă de creş-
tini, ci Crucea i-a ales pe creştini. 
Crucea este legată de Persoana Fi-
ului lui Dumnezeu întrupat, de jertfa 
Mântuitorului pentru noi, oamenii, şi 
ea are atât înţeles duhovnicesc, dar 
şi o realitate trupească, pentru că 
şi omul este o făptură şi trupească, 
şi duhovnicească, iar Mântuitorul a 
ales acest fel de a-Şi da viaţa pen-
tru noi, a ales Crucea tocmai pentru 
că reprezintă legătura dintre cer şi 
pământ, unirea cerului cu pământul, 
unirea înaltului cu adâncul şi cuprin-
derea largului în inima lui Dumnezeu, 
Care S-a aşezat acolo ca să ne adu-
ne pe noi în inima Lui, pentru că o 
luasem razna. Deci Crucea ne-a ales 
pe noi, Crucea ne apără pe noi, nu 
noi o alegem pe ea, ci noi acceptăm 
sau nu. Acceptăm să fi m ai lui Hris-
tos, şi atunci primim Crucea, sau nu 
acceptăm. Suntem liberi să nu ac-
ceptăm şi fugim de Cruce...

Se spune că, dacă ne facem semnul 
Crucii, ne închinăm, atunci duhurile 
rele sunt alungate?

Da, pentru că nimic nu i-a speriat mai 
mult pe demoni şi puterile răului, de-
cât această de neînţeles jertfă a lui 
Dumnezeu. Cum a putut să moară? 
Toată făptura fuge de durere, toată 
făptura fuge de ce este neplăcut, 
şi El a ales în mod liber să Se lase 
omorât,.. pentru că e moartea care 
reface demnitatea omului, de făptu-
ră afl ată ca inel de legătură între cer 
şi pământ, între duhovnicesc şi tru-
pesc, material.

Cum ne ajută Crucea, cum o folo-
sim?

Mă ajută Dumnezeu prin Cruce. De 
ce? Pentru că prin Cruce a venit bu-
curie la toată lumea. Altarul pe care 
S-a adus Mielul lui Dumnezeu ca 
jertfă, Fiul lui Dumnezeu ca jertfă, 
este această Cruce care e prezentă 
în orice cruce: în crucea aceasta, fă-
cută din lemn, în crucea de metal, în 
orice cruce care spune: aceasta este 

Crucea lui Hristos şi care-L are pe 
Hristos pe ea, văzut sau nevăzut, şi 
care e însoţită în Ortodoxie de nişte 
raze, pentru că nu există Cruce fără 
Înviere, nu există moarte fără Înviere. 
Deci, pentru mine, Crucea nu este 
răstignirea, ci răstignirea urmată de 
Înviere. Ce caut eu este Învierea, nu 
să mă răstignesc. Cine ar vrea să 
facă lucrul ăsta şi de ce l-ar face? 
Dar asta e poarta, numai pe aici se 
trece la Înviere, la lumina şi la bucuria 
Învierii, nu există altă poartă! 
Dar, să vezi, că sunt trei cruci: una 
a lui Dumnezeu-Fiul Care S-a răstig-
nit pe ea şi prin care a ajuns bucu-
ria la noi; şi, de-o parte şi de alta a 
Lui, pe Golgota, erau doi tâlhari, care 
făcuseră răutăţi. Unul de-a dreapta 
şi unul de-a stânga, unul Îl huleşte 

pe Dumnezeu şi-I spune: Dacã eşti 
Dumnezeu, dă-Te jos şi scapă-ne 
şi pe noi, şi scapă-Te şi pe Tine! Şi 
acesta a rămas în hulă, a rămas în 
îndoială: „Ăsta nu-I Dumnezeu”! 
Câţi dintre noi, afl aţi pe crucea vie-
ţii noastre, durerea vieţii noastre, nu 
strigăm: „Ăsta nu-I Dumnezeu, dac-
ar fi  Dumnezeu n-am pătimi, dacă ar 
fi  Dumnezeu n-ar fi  atâta răutate, şi 
cruzime, şi boală pe pământ, şi atâţia 
nevinovaţi care mor”! Parcã Dumne-
zeu i-ar omorî! Noi îi omorâm! Acesta 
este tâlharul de-a stânga, care rămâ-
ne în hulă şi cere dovezi: Dacă eşti 
Dumnezeu, scapă-ne Tu! Eu nu fac 
nimic, eu fac tâlhării, dar Tu scapă-
mă! Tâlharul din dreapta ce spune? 
De ce spui asta? Pentru că noi pe 
drept suferim. Când a spus pe drept 
suferim, pentru tâlhăriile noastre, el 
s-a spovedit, a mărturisit că eu am 
greşit, şi se întoarce către Mântuitor 
ul şi-I spune: Pomeneşte-mă, Doam-
ne, când vei veni în împărăţia Ta! Şi 
Dumnezeu îi spune: Astăzi vei fi  cu 
Mine în rai.
Deci, în clipa în care eu sunt într-un 
necaz, unde sunt răstignit, totul mă 
doare, totul este chin, dacă mă re-
volt împotriva lui Dumnezeu, rămân 
în chin, revoltându-mă, pentru că nu 
Dumnezeu m-a urcat pe crucea ace-
ea, ci oamenii ne-au răstignit acolo, 
sau eu, omul. Dar dacă zic: „Doamne, 
pomeneşte-mă, Doamne, în împără-
ţia Ta, pentru păcatele mele, ale omu-
lui, ale omenirii, ale oamenilor…”, că 
noi suntem una toţi, „sufăr ce sufăr, 
dar Tu pomeneşte-mă întru împără-
ţia Ta”, El atunci spune: Astăzi vei fi  
cu Mine în rai. Şi în clipa aceea eu 
primesc lumina raiului, mângâierea 
raiului, puterea şi bucuria Învierii, pe 
care eu o trăiesc încă de-acum. 

Interviu cu Maica Siluana Vlad



Poziţia Patriarhiei Româ-
ne pe tema refugiaţilor

Chiar dacă refugiaţii sunt de alt neam, 
cultură şi credinţă, pentru noi, creştinii, 
sunt semenii noşti afl aţi în difi cultate 
ca urmare a unui confl ict sângeros din 
ţara lor. Aşa că toţi românii ortodocşi 
trebuie să acţioneze cu dragoste de 
semeni, în baza credinţei creştine. 
De asemenea, Patriarhia are în ve-
dere şi sprijinirea autorităţilor în even-
tualitatea în care Romania va găzdui 
refugiaţi...
Patriarhia Română a organizat, în 
2014, o colectă în toate bisericile şi 
mănăstirile din ţară şi străinătate şi 
a fost colectată suma de 500.000 de 
euro, care a fost oferită Patriarhiei 
Antiohiei şi Întregului Orient pentru 
sprijinirea victimelor confl ictului sân-
geros din Siria. În mod fi resc, oricine 
are nevoie de spijin, de ajutor, trebuie 
ajutat...
În mod fi resc, autorităţile trebuie spri-
jinite în demersul lor de ajutorare a 
acestor semeni ai noştri care real-
mente sunt într-o situaţie dramatică. 
Ceea ce am declarat are legatură 
cu credinţa noastră. Credinţa se 
manifestă prin fapte. Între credinţă 
şi dragostea faţă de semeni există o 
legatură...
Lumea de astăzi este confruntată 
cu fenomenul secularizării, adică o 
construire a societăţii fără referinţă 
la Dumnezeu şi la religie. Societatea 
este confruntată cu criza economică 
şi fi nanciară, dar şi cu multe confl icte 
armate, cu războaie şi cu violenţă, 
ceea ce cauzează un număr mare de 
refugiaţi. Vedem în aceste zile cum în 
Europa refugiaţii din Siria şi din alte 
ţări ale Orientului vin în ţările europe-
ne pentru a scăpa de violenţă şi pen-
tru a supravieţui. De aceea, noi trebu-
ie să educam tineretul în spiritul păcii, 
al convieţuirii paşnice, al respectului 
reciproc între diferite religii şi diferite 
culturi...
Germania a acceptat mult mai mulţi 
imigranţi decât restul celor 27 de 
state membre UE, iar in state de 
frontieră afl ate in prima linie – Gre-
cia, Italia, Macedonia, Serbia şi Un-
garia – au avut loc confruntări înt-
re poliţie şi imigranţi, ciocniri între 
imigranţi, iar unele persoane au murit 
pe mare, în condiţiile în care mii de 

oameni traversează zilnic Meditera-
na în ambarcaţiuni periculoase, în 
schimbul unor sume de bani plătite 
trafi canţilor.
Mitropolitul Clujului, IPS Andrei 
Andreicuţ, consideră că imigranţii din 
Africa sau Asia, care se îndreaptă 
spre statele europene, “trebuie primiţi 
cu bunătate”, pentru că nu au plecat 
de bine din ţările lor, ci în urma terorii 
instalate şi a sărăciei. Întrebat într-o 
conferinţă de presă, la Cluj-Napoca, 
dacă actuala criză a imigranţilor care 
provin din state islamice ar putea con-
stitui un pericol pentru creştinismul 
din statele europene, IPS Andrei 
Andreicuţ a spus că europenii nu tre-
buie să uite că civilizaţia pe care au 
moştenit-o s-a întemeiat pe temelie 
creştină...

Pr. Constantin Stoica, purtătorul de 
cuvânt al Patriarhiei Române

Taina iubirii

Lumea aceasta nu e vinovată, sun-
tem vinovaţi noi că nu ştim să iubim 
şi nu ştim s-o apreciem! Ce-am făcut 
noi pentru lumea asta, dacă este vor-
ba să intrăm în amănuntele drumului 
mântuitor? Ce-am făcut noi pentru lu-
mea aceasta - asta ni se cere!
0 institutie, ca şi un neam, trăiesc prin 
cei care stau pe cruce fără să cede-
ze. 0 iubire mare pentru Dumnezeu 
cere o permanentă jertfi re. Niciodată 
nu vom trăi fără probleme şi fără săbii 
îndreptate împotriva noastră! Nu 
vedeţi învăţătura creştină? "N-am ve-
nit să aduc pace pe pământ, ci sabie... 
Duşmanii omului sunt casnicii lui." Dar 
toate acestea nu trebuie să descura-
jeze pe nimeni cu nimic. Chiar dacă 
omul este afectat de aceste nenoroci-
ri, asta nu înseamnă să renunţe. Nu! 
Dumnezeu ştie de necazul tău, iar 
aceste suferinţe te încearcă pentru a 
te putea defi ni, pentru a merita să fi i 
încununat de Dumnezeu, căci El asta 
doreşte.
Nu ne putem închipui un om mân-
tuit fără merite. De unde vin aceste 
merite? Din lupta cu suferinţele, iar 
luptă fără jertfă nu se poate! Cru-
cea a mântuit neamul omenesc! Nu 
dreptatea lui Dumnezeu, nici minunile 
Sale, ci Crucea! Atunci când lisus S-a 
răstignit, atunci a fost biruit satana. 

Mântuitorul triumfa pe Cruce, iar sa-
tana era învins. Deci, nici un creştin 
nu este scutit, sub nici un chip, de 
crucea sa, pentru că e dar de la Dum-
nezeu suferinţa, dragii mei! Nu este 
numaidecât o pedeapsă. Dar, chiar 
pedeapsă în sine, canonul înseamnă 
putinţa revenirii, a întoarcerii la bine.
Se constată că nu vine lumea la 
biserică. Dar nu trebuie să fi e o preo-
cupare în sine, să se facă atâta caz. 
Pentru că aceste lucruri slăbesc forţa 
personală a fi ecăruia, semănând 
confuzii. Din cauza greşelilor mulţimii, 
fi ecare om ajunge să se scuze în si-
nea lui: "Ce, numai eu fac? Văd că 
toţi fac!" Deci, cel mai bine este ca 
noi să ne rugăm pentru rezolva-
rea acestor lucruri pentru oamenii 
aceştia. Şi chiar vă rog, să fi e o mai 
mare dorinţă de iubire adevărată! Nu 
o iubire înregistrată şi difuzată ca 
atare de oameni: "Auzi, domnule, că 
trebuie să iubim!" Nu! Trebuie să simţi 
nevoia să iubeşti.
Nu este niciodată nimeni degea-
ba lângă tine. El este cu ştiinţa lui 
Dumnezeu, ca tu să-l ajuţi sau să te 
foloseşti. Te foloseşti, că poate are o 
putere de duh mai mare. Sau îl ajuţi 
tu, în sensul de-al suporta. Este o 
mare greşeală atunci când certăm 
pe unul sau pe altul! Îl rabdă Dumne-
zeu şi pe acela, şi de aceea l-a pus 
în calea ta, ca să-l rabzi şi tu şi să te 
încununezi!
Dacă se întâmplă să facem fapte 
bune, nu este bine să le facem numai 
din obligaţie, pentru că devenim ca-
zoni. Să le facem dintr-o dragoste cu 
orice chip, şi atâta cât putem. Pentru 
că Dumnezeu nu ne ţine că suntem 
noi foarte vrednici. Ne ţine că este 
foarte milostiv El, şi de aici vine şi 
toată mila noastră.
Bunăoară, dacă se găseşte cineva în 
situaţia să duşmănească pe cineva, 
se găseşte în situaţia să-l judece, 
pentru că este într-adevăr incorect 
şi nu se aşează deloc. Deci, îţi este 
incomod şi ţie şi celorlalţi. Dar dacă 
ar zice omul aşa, ar sta de vorbă cu 
Dumnezeu: "Măi dragă, Eu îl iubesc şi 
pe acela aşa cum e. Dă-te de partea 
Mea, ca să-l iubeşti şi tu. Eu îl iubesc 
aşa cum este. Căci de aceea îl ţin în 
viaţă. Dă-te de partea Mea şi lasă, 
nu-l mai duşmăni; Eu sunt Dumne-
zeu şi tot Eu te ţin şi pe tine. Tu câte 



greşeli faci şi ţi le trec cu vederea?" 
Acest dialog intim, cu smerenie să 
se facă, şi tu eşti asigurat. Şi răsare 
cu orice chip iubirea, fără de care nu 
se poate face nimic, chiar dacă ai da 
munţii la o parte; chiar dacă ţi-ai sfâşia 
trupul să ardă pentru Hristos. Milos-
tenia nu este numai să dai din traistă. 
Milostenie este că accepţi pe un om 
să stea lângă tine, fără să îl alungi în 
gând. Ai un coleg care are un necaz, 
trebuie să ştii să-i faci o mângâiere, 
să-i descreţeşti fruntea. La săraci poţi 
să faci o rugăciune scurtă: "Doamne, 
miluieşte-l!", dacă nu poţi să-i dai, că 
eşti în tramvai si el este pe trotuar. In-
trebarea se pune, cum ne este inima 
noastră în legătură cu suferinţa din 
jur? Cel mai mare lucru de care vom 
fi  întrebaţi la Judecata de apoi este: 
"De ce nu am dat mai multă atenţie 
semenilor noştri?"
Există poruncă în învăţătura creştină: 
să se respecte toată făptura, cu atât 
mai mult fi inţa omenească, care 
are "chip" şi "asemănare". Şi fi rea 
pervertită, bineînţeles, te îndeamnă 
să ţii cont numai de al tău, şi foar-
te greu te rupi şi pentru celălalt. Şi 
tocmai asta e porunca: să te rupi. 
Eu v-am spus uneori; dacă nu, spun 
acum: Era într-o situatie, parcă era vis, 
dar tare a fost parcă real, aşa... Mu-
risem, şi mă uitam, cum se spune, la 
moartea mea, căci sufl etul nu moare. 
Mă uitam la mine în coşciug şi când a 
ajuns coşciugul să intre în groapă am 
zis: "Ce bine este dacă laşi ceva din 
tine afară! Aceea te va ajuta şi pe tine 
să trăieşti mereu". Milostenia este 
ceva din tine. Şi Alexandru Vlahută 
zice: "Mila e toată Scriptura!"
A milostivi pe unul, pe altul, aici se 
arată că tu eşti Hristos. Apoi, nici 
nu ştii că acela pe care îl ajuţi poa-
te să fi e Hristos. El nu întinde mâna 
să-i dai. El întinde mâna să-ţi dea 
împărăţia cerului şi tu nu observi. Şi, 
de regulă, oamenii caută bănuţul cel 
mai mic.

Părintele Arsenie Papacioc

Cum să facem ca să nu 
ne descurajăm în dorinţa 

de-a fi  creştin?

Sunt câţiva ani de când caut să 
înţeleg ce înseamnă iubirea creştină. 

Aceasta însă m-a pus cu spatele la 
zid şi m-a constrâns să aleg între a fi  
împreună cu Domnul Hristos sau să 
continui să vegetez.
Cum să fac ca să nu mă descurajez şi 
să o iau de la capăt?
Această problemă este comună 
multor persoane de orice vârstă. 
Luăm hotărâri, ne intuziasmăm, ne 
îndemnăm să devenim mai buni, 
însă timpul şterge încet- încet bu-
nele intenţii, constatăm o urmă de 
răcire....
Ce-i de făcut? 
Este necesar să cerem înainte de 
toate ajutor de la Dumnezeu şi să o 
luăm de la capăt.
Dacă privim la sportivi vedem câte 
antrenamente trebuie să facă. Uneori 
sunt obosiţi şi ispitiţi de a abandona 
totul. Cu toate acestea, ei au de obi-
cei mereu pe cineva care îi sprijină şi 
îi încurajează.
Cine ne poate susţine să fi m statornici? 
În primul rând siguranţa că Dumnezeu 
este înăuntrul nostru şi că negreşit ne 
putem încredinţa Lui. Va trebui însă 
să experimentăm această prezenţă 
chemându-L, dialogând cu El. Este 
însă necesar şi prezenţa unuia sau a 
mai multor prieteni, cineva deci care 
ca şi noi să vrea să meargă pe acest 
drum, pe acest urcuş şi cu care ,dacă 
este posibil, să ne confruntăm în mod 
senin, să vedem paşii făcuţi şi cum 
să progresăm cel mai bine. Sfânta 
Scriptură spune: „vai celui care este 
singur, dacă va cădea, nu are pe ni-
meni care să-l ridice“ , şi „fratele aju-
tat de frate este ca o cetate“.
Vrem să înţelegem iubirea creştină?- 
însă iubirea se învaţă iubind, aşa cum 
ne învaţă Domnul Hristos. Aceasta 
este un mod de a ieşi din noi înşine, 
de a iubi, nu din simpatie, sentimenta-
lism sau atracţie, ci fi incă celalalt este 
Iisus însuşi. El ne-a spus :“ceea ce aţi 
făcut unuia dintre cei mai mici  fraţi ai 
mei, mie mi-aţi făcut“ iar lui Paul, la 
Damasc i-a adresat cuvintele: “ Sau-
le, Saule, de ce mă prigoneşti?“.
El este prezent în orice semen al 
nostru. Dacă vom încerca să privim 
fi ecare persoană ca şi cum ar fi  Ii-
sus, şi ne-am purta cu ea, aşa cum 
am face-o cu El Însuşi, vom vedea că 
încet- încet nu ne vom gândi numai 
la noi ci la alţii iar inima se va ump-
le de pace, de seninatate, defapt de 

prezenţa Aceluia care se manifestă 
în mod palpabil creştinilor care au 
ştiut să-I recunoască chipul în toate 
situaţiile pe care le întâlnim zi cu zi.

C. Lubich

Învăţământ religios 
pentru copiii noştri 

Dragi părinţi,

În această problemă importantă mă 
adresez astăzi Dumneavoastră.
Pentru a contribui la o cât mai 
largă introducere şi organizare a 
învăţământului religios ortodox, a fost 
creat Referatul (Secţia) pentru Şcoli 
şi Învăţământ religios (RSR) al Biseri-
cii Ortodoxe din Germania, în fruntea 
căruia mă afl u eu, cu binecuvântarea 
tuturor episcopilor ortodocşi din ca-
drul Comisiei Bisericii Ortodoxe din 
Germania.
Să profi tăm de posibilitatea care 
ni se oferă ca şi copiii noştri, prin 
învăţământul religios în şcoală, să 
cunoască mai bine şi să crească 
în credinţa ortodoxă a părinţilor lor. 
Insistaţi ca, copilul Dumneavoastră 
să primească în şcoală învăţământul 
religios ortodox! Informaţi şi pe alţi 
părinţi ortodocşi despre această po-
sibilitate. Educaţia religioasă a copii-
lor noştri este astăzi mai importantă 
ca niciodată! Noi trăim în Germania, 
departe de ţările noastre de origi-
ne; unele familii au ajuns chiar la a 
treia generaţie. Facem parte din so-
cietatea germană, în care Biserica 
Ortodoxă, cu mai mult de 1,2 milio-
ane de credincioşi, reprezintă a treia 
mare Biserică în Germania. Copiii 
noştri cresc aici, în această societa-
te pluralistă şi mulţi vor rămâne aici. 
Noi trebuie să-i ajutăm să devină 
conştienţi de moştenirea lor ortodoxă, 
să-şi găsească în ea identitatea, pen-
tru ca să prindă rădăcini şi să devină 
o binecuvântare pentru această ţară 
şi pentru societatea ei.
Bineînţeles, Referatul nostru vă stă 
mereu la dispoziţie pentru a răspunde 
la întrebările Dumneavoastră: lunea 
între orele 9 –13.30, iar marţea până 
vinerea între orele 10 - 15.
În dragostea lui Hristos, cu binecu-
vântare,

 Episcopul Evmenios de Lefka
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Informaţii

Din agenda
Părintelui Mitropolit Serafi m

1 aug. - slujeşte Sf. Liturghie și predi-
că la Mânăstirea "Dintr-un lemn", jud. 
Vâlcea. Seara, slujeşte Privegherea la 
Mânăstirea Horezu şi ţine cuvânt de 
învăţătură.
2 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predi-
că la Mănăstirea Bistriţa (jud. Vâlcea). 
După masă, vizitează mânăstirile Ar-
nota şi Frăsinei.
5 aug. - slujeşte Taina Sf. Maslu în ora-
şul Victoria (jud. Braşov) şi ţine cuvânt 
de învăţătură.
6 aug. - Schimbarea la faţă a Dom-
nului - slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Mânăstirea Brâncoveanu de la Sâm-
băta de Sus (jud. Braşov). Hirotoneşte 
întru diacon pe tânărul teolog Bogdan 
Ilie pe seama Parohiei „Acoperămân-
tul Maicii Domnului” din Bielefeld.
7 aug. - Cuv. Teodora de la Sihla - slu-
jeşte Sf. Liturghie şi predică la Mânăs-
tirea Brâncoveanu. 
9 aug. - slujeşte Sf. Liturghie și ține cu-
vânt de învăţătură în Parohia Boholţ, 
jud. Braşov. Primeşte distincţia „Cru-
cea Boholţeană” din partea Parohie. 
Seara, slujeşte vecernia şi ţine cuvânt 
de învăţătură în Catedrala din Făgă-
raş.
13 aug. - săvârşeşte Paraclisul Maicii 
Domnului şi predică în Parohia Deal 
(jud. Alba) 
14 aug. - slujeşte Vecernia și Prive-
gherea de Praznicul Adormirii Maicii 
Domnului la Mânăstirea Râmeţ şi ţine 
cuvânt de învăţătură. 

15 aug. - Adormirea Maicii Domnu-
lui - Slujește Sf. Liturghie și predică la 
Mânăstirea Râmeţ.
16 aug. - Sf. Martiri Brâncoveni – 
slujește Sf. Liturghie şi predică în bi-
serica „Sf. Martiri Brâncoveni” din Alba 
Iulia.
23 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predi-
că în biserica „La Sfânta Înviere” şi „Sf. 
Ap. Andrei” din Viena. Prezintă mache-
ta noii biserici care se va construi în 
sectorul 2 al Vienei. Seara, prezidează 
şedinţa Consiliului Parohial din Viena.
24 aug. - conferă în biserica „La Sfân-
ta Înviere” din Viena „Ordinul Sf. Martiri 
Brâncoveni” Eminenței Sale, Cardina-
lului Christoph Schönborn, Arhiepisco-
pul Vienei.
29 aug. - Tăierea capului Sfântului 
Ioan Botezătorul - slujeşte Sf. Litur-
ghie şi predică în Catedrala din Nürn-
berg.
30 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predi-
că în Catedrala mitropolitană din Nür-
nberg.
31 aug. - participă în Catedrala din 
Nürnberg la privegherea de noapte cu 
ocazia începutului anului nou biseri-
cesc. 
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2 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la biserica Sf. Ioan Botezătorul (AHK) 
din München. După Sf. Liturghie, con-
duce o şedinţă a Consiliului Parohial al 
Centrului Bisericesc.
6 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Capela Sf. Siluan.

Să spunem poveştile Bibliei 
copiilor

Copiilor le place să asculte „basme 
minunate”, poveşti care vin din bătrâni 
şi care îi ajută să crească, să înveţe 
să se cunoască şi să-şi găsească 
locul pe lume. Cu redescoperirea 
importanţei poveştii, nu este nevoie 
să detaliem toate virtuţile ei pedagogi-
ce şi terapeutice. O carte care adună 
multe astfel de poveşti minunate este 
Biblia. Povestirile pe care le găsim 
aici despre creaţie, despre izgonire şi 
urmările acesteia nu sunt oare teme-
lia răspunsurilor la întrebările desp-
re Dumnezeu, despre viaţă, păcat, 
moarte şi suferinţă? Povestirile desp-
re Avram, despre Iosif sau Ilie nu sunt 
ele pline de fapte şi de învăţături? 

Dacă suntem creştini, aceste povesti-
ri fac parte din moştenirea noastră şi 
trebuie să încercăm să le transmitem 
copiilor noştri. Cântările utreniei şi 
paremiile, precum şi literatura noastră 
duhovnicească sunt pline de astfel de 
povestiri biblice. Cunoaşterea acestor 
povestiri poate să ne uşureze partici-
parea la slujbe şi poate să ne facă să-i 
înţelegem mai bine pe părinţii care ne 
ajută să pătrundem taina Întrupării lui 
Hristos şi a mântuirii noastre.
Aceste întâmplări biblice pot fi  pove-
stite şi ascultate de foarte multe ori, 
descoperind de fi ecare data ceva 
nou, ceva trebuincios credinţei noast-
re. Când ne uităm mai atent la aceste 
povestiri, descoperim aceleaşi ele-
mente ca-n basmele minunate, şi în 
plus, povestea destăinuirii lui Dumne-

zeu făpturilor Sale pe care le iubeşte 
şi pe care vrea să le izbăvească din 
moarte şi din păcat.
Sfântul Ioan Gură de Aur învăţa în 
Antiohia în secolul al IV-lea, că este 
bine să le povestim copiilor Biblia. 
Aceste sfaturi sunt adunate în cartea: 
„Despre slava deşartă şi educaţia 
copiilor”. „Copiii să nu audă nimic 
necuviincios... să nu audă poveşti 
băbeşti sau fl ecăreli. Iar când copilul 
se odihneşte din efortul depus pentru 
studiu, vorbeşte-i încercând să-l faci 
să-şi ia gândul de la orice copilării 
pentru ca să creşti un fi lozof şi un 
atlet şi un cetăţean al Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Aşa să-i spui şi aşa să-i 
povesteşti”.
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8 aug. - dimineaţa, săvârşeşte Sf. Li-
turghie în limba germană, la Capela 
Sf. Siluan. Seara, săvârşeşte Vecernia 
în acelaşi loc. În continuare conduce o 
nouă întâlnire a Cercului Biblic.
9 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la biserica Sf. Ioan Botezătorul (AHK) 
din München.
15 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la biserica Sf. Ioan Botezătorul (AHK) 
din München.
16 aug. - cu prilejul hramului Mitropo-
liei, slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Nürnberg. Hirotoneşte întru diacon 
pe teologul Iulian Mihai; participă la 
agapă.
23 aug. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la biserica Sf. Ioan Botezătorul (AHK) 
din München.

„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)


